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พระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. 2560 

 - พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 60  
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 - กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 79 
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 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 99  
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       -  คำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามข้อ 5  104 
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       -   บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามข้อ 10 106  
 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  
 และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 112 
   ในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 114  
 ในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 

กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
ที่ยังคงใช้บังคับต่อไปตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ 120 
   ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557 
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 หน้า 

ประกาศกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน  

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 123  
    หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน 
    หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2564 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 126    
 หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน 
 หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน 
 และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 129  
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ส่วนที่ 1  
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  
ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุน    
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการ     
ที่มีข้อจำกัดและไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหาร
จัดการและการดำเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการ
ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม         
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับ     
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในการกำกับดูแล    
ของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  

1. วัตถุประสงค ์
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน         
และส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

(1) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(2) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก          
ซึ่งมคีวามชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

(3) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา          
ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(4) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 
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2. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คณะอนุกรรมการ และผู้จัดการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ     
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง          
จากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงนิหรือการบัญชี และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจำนวนหนึ่งคน         
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคมุดูแลกิจการของกองทนุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
(2)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(3)  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน 
(4)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการดำเนินการและการบริหารงานของกองทุน 
(5) กำหนดขอบเขตการให้ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามมาตรา 37 และพิจารณาอนุมัติ ให้ เงินกู้ยืม            

เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
(6) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมดำเนินงานกับกองทุนและแบบบันทึก

ข้อตกลงการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามมาตรา 38 
(7)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 

และการชำระเงินคืนกองทุน 
(8)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาผลประโยชน์

ตามมาตรา 12 
(9) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ   

ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน  และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินกู้ยืม           
เพ่ือการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน 

 (10) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ทำหน้าที่บริหาร    
และจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(11)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ 
หรือระงับการชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 44 วรรคสาม 

(12) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 49 วรรคสาม 
(13)  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้จัดการและการทำสัญญาจ้างผู้จัดการ      

รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้จัดการตามมาตรา 31 
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(14) กำหนดมาตรการใดๆ ตามความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงิน
คืนกองทุน 

(15)  กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี       
และข้อบังคับอ่ืนทีจ่ำเป็นในการดำเนินการและการบริหารงานของกองทุน 

(16) พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ 

(17)  ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(18)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
คณะกรรมการอาจมอบอำนาจของคณะกรรมการตาม (2) (5) (14) และ (18) เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ   

การกำหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนใดกระทำการแทนคณะกรรมการก็ได้ 

2.2 คณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ           
จำนวนสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีผลงานหรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงิน 
หรือการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ           
การกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจำนวนหนึ่งคนและพนักงาน
กองทุนซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน  
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (6) 
(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (6) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(3) วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไข

ปัญหาต่อคณะกรรมการ 
(4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2.3 คณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน ประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจ    
การคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ด้านการเงินหรือการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงงาน หรือด้านอ่ืนๆ      
อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการชำระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจำนวนหนึ่งคน    
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน  
(1)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

การให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7) 
(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การชำระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(3)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14) 
(4)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการชำระเงิน  

คืนกองทุน 
(5)  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา

ต่อคณะกรรมการ 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2.4 ผู้จัดการ  กำหนดให้กองทุนจ้างผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร             
และการจัดการ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ 
(1) บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งคำสั่ง       

นโยบาย และมติของคณะกรรมการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานและการเงินของกองทุน เพ่ือจัดทำแผนงาน โครงการ 

แผนการดำเนินงานประจำปีของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
(3)  จัดทำรายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
(4)  ศึกษา วิเคราะห์  และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนั กเรียนหรือนักศึกษา            

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการ 
(5)  บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(6)  ดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินทำไว้ 
(7)  ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์         

ของกองทุน 
(8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการ

มอบหมาย หรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
ในการดำเนินการตาม (5) และ (6) ผู้จัดการอาจจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือให้ทำหน้าที่แทน     

เป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 
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3. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 มาตรา 42 ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ความยินยอมในขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)   
แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ เพ่ือชำระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
คืนกองทุน 
 (2) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทำงานด้วยภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือดำเนินการ ตามมาตรา 51 
 (3) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมทั้งยินยอม        
ให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุน 

 มาตรา 45 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุนให้กองทุนมีอำนาจ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเป็น    
ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
 (2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงาน          
หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ 
 (3) ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (14)  
การดำเนินการตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 51 ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้ งภาครัฐและเอกชน  ผู้ จ่ ายเงินได้ พึ งประเมิน               
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง       
ของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพ่ือชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้นำส่งกรมสรรพากร
ภายในกำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศกำหนด  
 การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นลำดับแรกถัดจากการหักภาษี  ณ ที่จ่าย และการหักเงิน     
เข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้ าราชการกฎหมายว่าด้วยกองทุน    
สำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำส่งกองทุนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้นำส่งหรือนำส่งแต่ไม่ครบ
ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและนำส่งเกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน      
รับผิดชดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตรา         
ร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนที่ ยังขาดไป แล้วแต่กรณี     
ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดต้องนำส่งตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามจำนวนที่ได้หักไว้แล้ว 
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ส่วนที่ 2 
การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม           
เพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 
โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้สถานศึกษาที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมดำเนินงาน
กับกองทุน ต้องยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานต่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนเงิน    
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากำหนด และสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานต้องทำบันทึกข้อตกลง         
กับกองทุนจึงจะร่วมดำเนินงานกับกองทุนได้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่ กองทุนกำหนด 

ดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดย 

 (ก) ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

 (ข) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกู้ยืมเงินกองทุนได้          
ต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               
และหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนฯ กำหนด 

  ในกรณีที่เป็นหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพใด คณะอนุกรรมการ  
อาจประกาศกำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ ด้วยก็ได้ 

  (ค) ไดร้ับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 
ซึ่งผลการรับรองและประเมินคุณภาพต้องเป็นปีปัจจุบัน (ปีปัจจุบันหมายความถึงปีล่าสุด หรือปีที่สถานศึกษามีผล   
การรับรองและประเมินคุณภาพจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง) 

1.2  มีความพร้อมในการดำเนินงานกองทุน ในเรื่องดังนี้ 
 (ก) สถานศึกษามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับ        

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) หรือที่มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืนตามทีก่องทุนกำหนด อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานกองทุน ทั้งนี้ ตามสภาวะของสถานศึกษาแต่ละท้องที ่

 (ข) สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินงานและบริหาร
กองทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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2. การยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่กองทุนกำหนดและประสงค์           
จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ให้ยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พร้อมกับแนบเอกสารประกอบผ่านระบบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL และจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ให้กองทุนพิจารณา ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของปีก่อนหน้าวันเริ่มต้นปีการศึกษานั้น โดยเอกสาร
และหลักฐานมีดังต่อไปนี้ 

2.1 คำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ดาวน์โหลดจากระบบ DSL (ดูตัวอย่าง    
ที่หน้า ..) 

2.2 หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าทีใ่นลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ซึ่งรับรอง
ว่าสถานศึกษามีความพร้อมในการดำเนินงานกองทุน และจะกำกับดูแลให้สถานศึกษามีความพร้อมในการดำเนินงาน
กองทนุตลอดเวลาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน  

2.3 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนและเอกสาร          
หรือหลักฐานอ่ืน ตามที่กำหนดในขั้นตอนการแนบเอกสารผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล       
Digital Student Loan Fund System : DSL 

3. การเปิดบญัชเีงินฝากธนาคาร 

สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนแล้วให้เปดสมุดบัญชีเงินฝากประเภท        
ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่กองทุนกำหนด เพ่ือรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง  
กับการศึกษาโดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ (ระบุชื่อสถานศึกษา………..)” จากนั้น   
ให้สถานศึกษาทำการบันทึกข้อมูลบัญชี พร้อมกับแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL  

4. การจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน  

เมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan 
Fund System : DSL โดยการดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลง (MOU) จากระบบให้ผูบริหารสถานศึกษาลงนามพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กองทุนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อน จึงจะเริ่มดำเนินงานการ       
ให้กู้ยมืได้  

4.1 ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  

 

 

 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรชัดาภิเษก    
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
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ภาพรวมการขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

1.1  สถานศึกษาลงทะเบียนขอรับ (User id) และ (Password) สำหรับยื่นขอเข้าร่วมฯ 
1.2  สถานศึกษา Login เข้าระบบ เพื่อบันทึกข้อมูลพร้อมสร้างแบบคำขอเข้าร่วมฯ  

และแนบไฟล์เอกสารหรือหลักฐาน 
 

1.                                   สถานศึกษา 
ลงทะเบยีนในระบบ (DSL) 

 

2.                                    สถานศึกษา 
บันทึกคำขอเขา้ร่วมฯ ในระบบ (DSL) พร้อมแนบเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ส่งผ่านระบบให้กองทุนตรวจสอบ 
 

3.                                     กองทุน 
ตรวจสอบคำขอเข้าร่วมฯ และรายการเอกสารที่สถานศึกษาแนบส่ง 

ในระบบ (DSL) 
 
 

ระบบ (DSL) แจ้งเตือน 
ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม/

เอกสารใหม ่ เอกสาร 

4.                                        กองทุน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมแจ้งผลในระบบ (DSL) 

 

ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

5.                                   สถานศึกษา 
จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 2 ฉบบั พร้อมแนบเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ในระบบ (DSL) ให้กองทุนตรวจสอบ 
 

6.                                       กองทุน 
ตรวจสอบบันทึกข้อตกลง (MOU) และรายการเอกสารที่สถานศึกษา 

แนบส่งในระบบ (DSL) 
 

8.                                       กองทุน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด 

หากถูกต้องครบถ้วน กองทุนทำการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 
 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

เอกสาร 
ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

7.                                    สถานศึกษา 
จัดส่งบันทึกข้อตกลง (MOU) 2 ฉบบั และรายการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ฉบบัจริง) พร้อมสำเนาบญัชีสง่ทางไปรษณียใ์ห้กองทุน 

 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

9.                                       กองทุน 
จัดส่งบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษา 

 

ระบบ (DSL) แจ้งเตือน 
ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม/

เอกสารใหม ่

 เริ่มต้น 
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ส่วนที่ 3 
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและ       
มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา    
ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา      
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

โดยนักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมทัง้คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดด้วย 

1. ประเภทของผู้กู้ยืมเงิน 
 1.1 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน 

1.2 ผู้ กู้ยืมเงินรายเก่า หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ ที่อยู่ ระหว่างการศึกษาและเคย             
กู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม หรือเป็นผู้ที่เคย       
กู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนและได้ชำระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว และให้หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังนี้ 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน  
 (3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาค
การศึกษาเดียวกัน 
 (4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑก์ารวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มี           
ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถาน
บันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
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 2.2 ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนด         
เป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะ    
เต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่ง  
ลักษณะใด 
 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาทั้ง 4 ลักษณะ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป    
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด สำหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะนั้นๆ ด้วย  

3. คุณสมบัตเิฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ มีดังต่อไปนี้ 
  ลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
กองทุนจะให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
 (1) เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณา
จากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
  (ก) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง  
  (ข) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่        
ผู้ใช้อำนาจปกครอง มิใช่บิดามารดา  
  (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอ    
กู้ยืมเงินได้ทำการสมรสแล้ว  
 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน              
สามแสนหกหมื่นบาทต่อปีหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด 
 (2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาท่ียื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
 (3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
  (ก) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา            
ระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า 
  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการกำหนด  
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 (4) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ     
กู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผู้ขอกูย้ืมเงนิแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า        
ไมก่ำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ค) กรณี เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับ การศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า         
สามสิบหกชั่วโมง 
 การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์        
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 

ลักษณะที่ 2 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา    
ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
กองทุนจะให้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับการขอกู้ยืมเงินเพ่ือเป็น    
ค่าครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินตามที่กำหนดในข้อ (5) 

(1) เป็นผู้ที่ศกึษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

(2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก  
(3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
 (ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด  
(4) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ      

กู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้  

 (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  
 (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า        
ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  

 (ค) กรณี เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า         
สามสิบหกชั่วโมง 

 การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์       
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
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(5) นักเรียนหรือนักศึกษา หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว      
ไม่เกินสามแสนหกหม่ืนบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวใหพิ้จารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง  

 (ข) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่       
ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดามารดา  

 (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอ     
กูย้ืมเงิน ได้ทำการสมรสแล้ว  

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่ เกิน               
สามแสนหกหมื่นบาทต่อปีหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด 

 ลักษณะที่ 3 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ กองทุนจะให้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย    
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับการขอกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายได้ต่อครอบครัว   
ของผู้กู้ยืมเงินตามที่กำหนดในข้อ (5) 
 (1) เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 (2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาทีย่ื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก  
 (3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 

 (ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด   
(4) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ    

กู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้  

 (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  
 (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า        
ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  

 (ค) กรณี เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า         
สามสิบหกชั่วโมง 

 การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์       
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
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(5) นักเรียนหรือนักศึกษา หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว      
ไม่เกินสามแสนหกหม่ืนบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง  

 (ข) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่       
ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดามารดา  

 (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี             
ผู้ขอกู้ยืมเงนิ ได้ทำการสมรสแล้ว  

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่ เกิน               
สามแสนหกหมื่นบาทต่อปีหรือไม่ ให้เป็นไปตามท่ีกองทุนกำหนด 

 ลักษณะที่ 4 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้าง   
ความเป็นเลิศ กองทุนจะให้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับการขอ  
กู้ยืมเงนิเพื่อเป็นค่าครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายไดต้่อครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินตามท่ีกำหนดในข้อ (6) 
 (1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี        
หรือเทยีบเท่าไม่ตำ่กว่า 3.00  
 (2) เป็นผู้ที่มอีายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยืน่คำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
 (3) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในลักษณะ      
เต็มเวลาหรือไมก่็ได้ 
 (4) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
  (ก) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด   
 (5) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ   
กู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไมก่ำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า        
ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ค) กรณี เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า         
สามสิบหกชั่วโมง 
 การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์       
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
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(6) นักเรียนหรือนักศึกษา หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว      
ไม่เกินสามแสนหกหม่ืนบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง  

 (ข) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่       
ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดามารดา  

 (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี             
ผู้ขอกู้ยืมเงิน ได้ทำการสมรสแล้ว  

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่ เกิน               
สามแสนหกหมื่นบาทต่อปีหรือไม่ ให้เป็นไปตามท่ีกองทุนกำหนด 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์การให้กู้ยมืเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน  

  ลักษณะที่ 1  
 ขาดแคลน        
ทุนทรัพย์ 

  

ลักษณะท่ี 2 
ศึกษาในสาขาวชิาที่
เป็นความต้องการ

หลักฯ  

ลักษณะที่ 3  
ศึกษาในสาขาวิชา

ขาดแคลนฯ 
 

ลักษณะท่ี 4 
เรียนดีเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ 

คุณสมบัติทั่วไป 

  - มีสัญชาติไทย √ √ √ √ 
  - ศึกษาหรือได้รบัการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน 

√ √ √ √ 

  - เข้าศึกษาท่ีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว                         
ในภาคการศึกษาเดียวกัน 

√ √ √ √ 

  - มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัด          
และประเมินผลของสถานศึกษา 

√ √ √ เกรดเฉลี่ยในระดับ     
ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

ไม่ต่ำกว่า 3.00  

  - มีความประพฤติด ีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ   
ของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง  

√ √ √ √ 

ลักษณะต้องห้าม 

  - เปน็ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน √ √ √ - 
  - เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจำลักษณะเต็มเวลา 

√ √ √ - 

  - เป็นบุคคลล้มละลาย √ √ √ √ 
  - เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

√ √ √ √ 

  - เป็นหรือเคยเป็นผู้ท่ีผิดนัดชำระหน้ีกับกองทุน  
เว้นแตจ่ะได้ชำระหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

√ √ √ √ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

  - อายุ (ปีการศึกษาท่ียื่นขอกู้ยืมครั้งแรก)  ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 

  - ระดับการศึกษา มัธยมปลาย           
ปวช. ปวท./ปวส. 

อนุปรญิญา/ปริญญาตร ี

ปวช.  
ปวท./ปวส.  

อนุปริญญา/ปริญญาตร ี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ปริญญาโท 

หรือเท่ียบเท่า 

  - หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกองทุนกำหนด 

  - ประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ ต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 

  - ทำประโยชน์ตอ่สังคม/สาธารณะ  - รายใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับท่ีศึกษาในระดับ ปวท./ปวส.อนุปริญญา/ปริญญาตรี/
ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง 

-  รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย 

  - ระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 1 ปี 

  - อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี 1% ต่อปี หรือ  
0.75% ต่อป*ี 

1% ต่อป ีหรือ     
0.5% ต่อป*ี 

 - ระยะเวลาคืนเงิน 15 ปี 15 ปี 15 ปี 10 ปี 

* สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถกูย้ืมเงินค่าครองชีพและได้รับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่กองทุนกำหนด 
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กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินรายใดเคยกู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) หรือลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) มาแล้ว
แต่ผิดนัดชำระหนี้และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
มาแล้ว ผู้กู้ยืมเงินรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ปิดบัญชีพร้อมทำหนังสือแจ้ง          
ให้กองทุนทราบ โดยให้จัดส่งหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานกองทุน 

ทั้งนี้ การจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ     
ให้อยู่ภายใต้กรอบกำหนดเวลาการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษานั้นๆ ด้วย  

4. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสถาบันการเงินที่กองทุน
กำหนด ปัจจุบัน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับการโอนเงินค่าครองชีพ
รายเดือน ดังนี้ 

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

(1) เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย 
โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

- หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน         
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) (กยศ.104) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

(1) เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

- หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน           
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง)    
(กยศ.104) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

(2) ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก 
หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้
กรณี ที่ เปิ ดแบบไม่มี สมุดคู่ ฝากนั กเรียน นั กศึกษาจะได้
รายละเอียดของบัญชีเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี 

(2) ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก
โดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท  

(3) กรณีที่ต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้ง   
ความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM 
ประเภทบั ตรธรรมดาใบที่  1 เท่ านั้ น  และจะเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่ อครบปี  โดยการหักเงินจากบัญชี            
นักเรียน นักศึกษาจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 
100 บาท 

(3) กรณีที่ต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้ง
ความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร 
ATM ใบที่ 1 เท่านั้น และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
เมื่อครบปี 

(4) กรณีที่ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
นักเรียน นักศึกษาจะต้องทำบัตร ATM และต้องสมัครใช้บริการ 
KTB Netbank ด้วย โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับข้อ 3 

- 
 

 

(5) กรณีที่นักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอเปิดบัญชี       
เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกบัลูกค้า
ทั่วไป 

- 
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ส่วนที่ 4 
การกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล  

Digital Student Loan Fund System : DSL 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการให้กู ้ยืมเงินกับ  
นักเรียน นักศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเงินเพื ่อการศึกษา พ.ศ. 2560          
โดยกองทุนจะนำระบบการจัดการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System : LOS ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิท ัล Digital Student Loan Fund System : DSL มาใช้ดำเนินการ         
ให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้นสุด
ลงในปีการศึกษา 2563  

ในส่วนนี้กองทุนจะอธิบายเฉพาะภาพรวมของขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ช่องทางการเข้าใช้งาน และบุคคล    
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเบื้องต้น สำหรับฟังก์ชันการใช้งานของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจทิัล 
Digital Student Loan Fund System : DSL โดยละเอียด นั้น กองทุนได้จัดทำคู่มือสำหรับนักเรียน นักศึกษา    
และคู่มือสำหรับสถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนที่ www.studentloan.or.th 

1. ขั้นตอนการกู ้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่ อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
System : DSL ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.1  การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน  
- สถานศึกษาเป็นผู้ที่ดำเนินการบันทึกปฏิทินการศึกษา และบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 

1.2  การรายงานสถานภาพการศึกษา  
-  สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมเงินรายเก่า เช่น ศึกษาต่อ 

จบการศึกษา พ้นสภาพการศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ เช่น เป็นผู้     
ทีม่ีความประพฤดี เป็นผู้ทีม่ีผลการเรียนดี เป็นทีผู่้ทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

- ผู ้กู ้ยืมเงินเป็นผู ้ดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาด้วยตนเอง กรณีที่เปลี ่ยนระดับ
การศึกษา ย้ายสถานศึกษา และหรือยังไม่สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ประสงค์ที่ จะกู้ยืมเงินต่อ 
หรือไม่ได้รับการรายงานสถานภาพจากสถานศึกษา (แล้วแต่กรณี)  

1.3  การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  
- นักเรียน นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรับรหัส และยื่นคำขอกู้ยืมเงินพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบคำขอกู้ยืมเงิน  
- ผู้กู ้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา       

ยื่นคำขอกู้ยืมเงินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้ยืมเงิน 
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1.4  การอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน 
- อนุมัติโดยระบบ กรณีที่ระบบตรวจสอบพบข้อมูลรายได้จากหน่วยงานภายนอก/ตรวจสอบพบ

ข้อมูลอ่ืนๆ ซ่ึงข้อมูลที่พบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด 
- อนุมัติโดยกองทุน กรณีระบบตรวจสอบไม่พบข้อมูลรายได้จากหน่วยงานภายนอก/ตรวจสอบ     

ไมพ่บข้อมูลอ่ืนๆ กองทุนจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามเอกสารหลักฐานที่ผู้กู้ยืมเงินส่งเพ่ิมเติม      

1.5  การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน  
 - ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าย้ายสถานศึกษา   

และเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ
จัดทำสัญญากู้ยืมเงินตามแบบหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในเวลาที่กองทุนกำหนด  

 - ผู้กู้ยืมเงินติดต่อตัวแทนเพ่ือทำการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 

1.6  การเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน)* 
 - สถานศึกษาดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา(ถ้ามี)    

รายภาคเรียนตามท่ีผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนเรียนจริง 
 - ผู้กู้ยืมเงินเลือกความประสงค์กู้ยืมเงิน ดังนี้ เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศกึษา 

(กรณีที่สถานศึกษามีการเรียกเก็บตามระเบียบ) และเงินค่าครองชีพ (กรณี เป็นผู้ที ่มีรายได้         
ต่อครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี) 

1.7  การคืนเงิน 
 - สถานศึกษาต้องบันทึกรายงานการคืนเงินต้องทำทุกภาคเรียน กรณีไม่มีให้บันทึกจำนวนเงิน    

0 บาท แต่หากมีรายการต้องคืนเงิน ต้องนำส่งคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนภายในระยะเวลา          
ที่กองทุนกำหนด 

หมายเหตุ  : *สำหรับภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) ให้ดำเนินการเฉพาะข้อที ่1.6 และ 1.7 
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2. ภาพรวมขั้นตอนการกู้ยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

3. ช่องทางการเข้าใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ ื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
System : DSL สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

3.1 Mobile Application ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  

 

 

 

 

 

 

3.2 เว็บไซต์กองทุน https://institute.dsl.studentloan.or.th/#/los/login 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

(Mobile App) 

   

(Website) 
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4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอกู้ยืมเงิน 
สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน

รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา) เมื่อบันทึกข้อมูลคำขอกู้ยืมเงินในระบบเรียบร้อยแล้วจะต้องแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาคำขอกู้ยืมเงิน ตามที่ระบบกำหนด ดังนี้  

4.1 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (ดาวน์โหลดได้จากระบบ DSL)  
 - ผู้กู้ยืมเงิน 
 - บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 - คู่สมรส(ถ้ามี) 
4.2 สำเนาบัตรประชาชน 
 - ผู้กู้ยืมเงิน 
 - บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 - คู่สมรส(ถ้ามี)  
4.3 เอกสารอ่ืนๆ ตามที่ระบบ DSL กำหนด เช่น หนังสือรับรองรายได้ (กรณีท่ีต้องแนบเพ่ิมเติม) เป็นต้น 
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5. รายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan 
Fund System : DSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 

 

ระบบตรวจสอบข้อมูลรายได้ครอบครัว          

 

1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 

 

 2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทุกระดับ  
2.2 ผู้กู้ยืมเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา 

 

3.1 ลงทะเบียนขอรหัสเพื่อเข้าระบบ DSL 
3.2 เข้าระบบย่ืนคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมแนบเอกสารเข้าระบบ DSL 

 

เริ่มต้น 

สถานศึกษา 
เตรียมการให้กู้ยืมเงิน 

สถานศึกษา 
รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน 

ผูกู้้ยืมเงิน 
ยื่นคำขอกูย้ืมเงินพร้อมแนบเอกสารตามท่ีกองทุนกำหนด 

สถานศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอกู้ยืมเงิน  

กองทุน/ระบบ 
พิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน 

ผู้กู้ยืมเงิน  
จัดทำสัญญากูย้ืมเงินในระบบ DSL 

 
5.1 บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลขบัญชีธนาคาร 
5.2 เลือกรูปแบบสัญญา แบบกระดาษ 
5.3 เลือกประเภทสัญญา แบบท่ัวไป หรือแบบตามหลักศาสนาอิสลาม 

 

ผู้กู้ยืมเงิน 
จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ืมในระบบ DSL 

 

สถานศึกษา 
คืนเงิน(ถ้ามี) 

ผู้กู้ยืมเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ติดต่อสถานศึกษาเพ่ือลงนามสญัญากูย้ืมเงิน/ แบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ืม
พร้อมแสกนเอกสารและส่งข้อมูลให้ธนาคาร 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้แทนโดยชอบธรรม ยืนยันตัวตนกับสถานศึกษา 
- ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืม 

 

6.1 บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  
6.2 เลือกรูปแบบแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม แบบกระดาษ 

 

ผู้กู้ยืมเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
ติดตอ่สถานศึกษาเพ่ือลงนามสัญญา
และแบบยืนยนัการเบิกเงินพร้อมกัน

ได ้
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ส่วนที่ 5 
การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

และการโอนเงินกู้ยืม 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเกา่เปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
ย้ายสถานศึกษา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในกำหนดเวลาที่กองทุนประกาศกำหนด  

การจัดทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุ       
นิติภาวะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา หรือพนักงานของสถาบัน
การเงินหรือนิติบุคคลตามที่กองทุนประกาศกำหนดแล้วแต่กรณีด้วยตนเอง  

1. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน  

เมื่อคำขอกู้ยืมเงินผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแจ้งให้นักเรียนหรือนักศึกษา      
ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผูกู้้ยืมเงินรายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน
รายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและลงนามสัญญากู้ยืมเงินในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม       
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL ดังต่อไปนี้ 

1.1 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยืมเงินต้องทำการบันทึกข้อมลูในระบบ DSL ตามลำดับ ดังนี้ 

  - บันทึกเลขที่บัญชีรับโอนเงนิคา่ครองชีพ  

 - เลือกการลงนามสัญญากู้ยืมเงินแบบกระดาษ 

 - เลือกประเภทสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาแบบทั่วไป หรือสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

 - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลสัญญา      
กู้ยืมเงินไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมเงินสามารถแก้ไขข้อมูลในสัญญากู้ยืมเงินให้ถูกต้องได้ ก่อนพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน    
พร้อมติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  

 - ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษาทำการพิมพ์สัญญากูย้ืมเงินในระบบ DSL 

 - ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับสถานศึกษา   
เพื่อทำการยืนยันตัวตนและลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
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1.2 ภาพรวมการจัดทำสัญญากูย้ืมเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  

เมื่อผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตวัจริง และสำเนาบตัรประจำตัว
ประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรต้องไม่หมดอายุ) ติดต่อกับสถานศึกษาเพื่อทำการยืนยันตัวตน       
และลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

2.1 การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ที่เกีย่วข้องดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

 - ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษาพิมพ์สัญญากูย้ืมเงินจากระบบ DSL 

 - ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับ
สถานศึกษาเพือ่ทำการยืนยันตัวตนและลงนามสญัญากู้ยืมเงิน 

 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่ผู้กู้ยืมเงินบันทึก        
ไม่ถูกต้อง แจ้งใหผู้้กู้ยืมเงินทำการบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินใหม่ให้ถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์ฉบบัใหม่อีกครั้ง  

 

 

การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน  
 

ผู้กู้ยืมเงิน                                                     
บันทึกเลขท่ีบัญชีรับโอนเงินค่าครองชีพ                            

 

 

 
ผู้กู้ยืมเงิน                                                     

เลือกการลงนามสญัญากูย้ืมเงินแบบกระดาษ 
 

ผู้กู้ยืมเงิน                                                     
เลือกประเภทสัญญากู้ยืมเงิน แบบท่ัวไป                    

หรือตามหลักศาสนาอิสลาม 
 

ผู้กู้ยืมเงนิ หรือสถานศึกษา                                                         
พิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน 

ผู้กู้ยืมเงิน                                                          
ตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยนัส่งข้อมูล 

 

ผู้กู้ยืมเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนามสัญญา ภายในระยะเวลา       
ที่กำหนด 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 
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 - ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการลงนามสัญญากู้ยมืเงิน 

 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง        
ให้สถานศึกษาทำการจัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ DSL ใหม่ พร้อมให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องลงนามให้ถูกต้อง       
ก่อนยืนยันและสแกนส่งให้ธนาคาร 

 - สถานศึกษาทำการสแกนสัญญากู้ยืมเงินที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ          
ที่เกี่ยวข้องในระบบ DSL 

2.2 ภาพรวมการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน 

 

 

 

 

3. การจัดทำแบบยืนยนัการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
ย้ายสถานศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา และผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ทุกคนที่ได้รับการอนุมัติ        
ให้กู้ยืมเงินจะต้องจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา       
แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL  

3.1 การจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องบันทึกข้อมูล      
ในระบบ DSL ดังนี้ 

 - สถานศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษารายภาคเรียน   
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีการเรียกเก็บเงินค่าเทอมกับนักเรียน นักศึกษาได้ตามระเบียบ)  

 - ผู้กู้ยืมเงินบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามที่ลงทะเบียน   
เรียนจริง (กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินเลือกความประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา)  

 - ผู้กู้ยืมเงินเลือกความประสงค์กู้ยืมเงินค่าครองชีพ (กรณีที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
ต่อป)ี กรณีไม่มีเลขที่บัญชีใหร้ะบเุลขที่บัญชีรับโอนเงินค่าครองชีพ 

 - เลือกการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ 

 - ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลทั้งหมด หากพบว่าข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมเงินสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงิน
กู้ยืมต่อไป 

 

 

 

 ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษา 

พิมพ์สัญญากูย้ืมเงิน          
จากระบบ DSL 

 

ผู้กูย้ืมเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนาม
สัญญากู้ยืมเงิน       

 (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

สถานศึกษา 

ตรวจสอบความถูกต้อง      
ของสัญญากู้ยืมเงิน เอกสาร
ประกอบ ต้องตรงกับข้อมูล  

ในระบบ DSL  

 

สถานศกึษา 

บันทึกข้อมูลและสแกนสญัญา   
กู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ       
ที่ลงนามถูกต้องในระบบ DSL 

1 2 3 4 
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 3.2 ภาพรวมการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การลงนามแบบยนืยนัการเบิกเงินกู้ (รายภาคเรียน)  

เมื่อผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทน
โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับสถานศึกษาเพ่ือทำการยืนยันตัวตนและ     
การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ (รายภาคเรียน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

4.1 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ (รายภาคเรียน) ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

- ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษาพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมจากระบบ DSL  
 - ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับ

สถานศึกษาเพื่อทำการยืนยันตัวตนและลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่ผู้กู้ยืมเงินบันทึก        

ไม่ถกูต้อง แจ้งใหผู้้กู้ยืมเงินทำการบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ถูกต้องก่อน 
 - ผู้ที่เกีย่วข้องทำการลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  

 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการลงนาม หากพบว่าไม่ถูกต้องให้สถานศึกษาทำการ
จัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ DSL ใหม่ พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามให้ถูกต้องก่อนยืนยันและสแกนส่งให้
ธนาคาร 

  
 

สถานศึกษา 
บันทึกคา่เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องฯ  

ตามทีผู่้กู้ยมืเงินลงทะเบียนจริง 

ผู้กู้ยืมเงิน                                                            
เลอืกรูปแบบการลงนามแบบกระดาษ 

 

ผู้กู้ยืมเงิน 
บันทึกยืนยนัจำนวนเงนิที่ลงทะเบยีนเรียนจริง  

ผู้กู้ยืมเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดต่อสถานศึกษาเพือ่ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

การจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงนิกู้ยืม  
(รายภาคเรยีน) 

 

ผู้กู้ยืมเงิน                                                          
ตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยนัส่งข้อมูล 

 

 

1 

2 

3 
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4.2 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ (รายภาคเรียน) 

 

 

 

 

 

5. การสแกนและจัดส่งสัญญากู้ยมืเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
(รายภาคเรียน) ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาสแกนเอกสารเข้าระบบ (DSL) พร้อมนำส่งเอกสารให้ธนาคาร 
ดังต่อไปนี้ 

- สแกนสัญญากู้ยืมเงิน ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน 
- สแกนแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ืม (รายภาคเรียน) ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน 

- สแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่รับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้แทนโดย      
ชอบธรรม (กรณทีี่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

- รวบรวมเอกสารดังกล่าวฉบับจริงทั้งหมดจัดส่งไปรษณีไปยังผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามที่อยู่ 
ดังนี้ 

                                                       

 

 

 

 

 

6. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญากู้ยมืเงินและแบบยืนยนัการเบิกเงินกู้ยืม  

6.1 ผู้กู้ยืมเงินจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในสัญญากู้ยืมเงิน และในแบบยืนยัน      
การเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ที่ทำการบันทึกไว้ในระบบ DSL ซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขก่อนยืนยัน      
ส่งข้อมูลให้สถานศึกษาจัดพิมพแ์ละลงนาม  

6.2 สัญญากูย้ืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ที่สถานศึกษาทำการจัดพิมพ์จากระบบ 

DSL และเอกสารประกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในเอกสารดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น      

6.3 ให้ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม       
(รายภาคเรียน) รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับก่อนที่สถานศึกษาจะทำการสแกน
เอกสารเข้าระบบ DSL ต่อไป ดังนี้  

 

  ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษา 

พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงิน
กู้ยืม จากระบบ DSL   

  ผู้กูย้ืมเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนาม
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยืม 

 (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

 

สถานศึกษา 

ตรวจสอบความถูกต้อง      
ของแบบยืนยันการเบิกเงิน
กู้ยืม เอกสารประกอบต้อง
ตรงกับข้อมูล ในระบบ DSL  

 

สถานศกึษา 

บันทึกข้อมูลและสแกน          
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และ
เอกสารประกอบที่ลงนามถูกต้อง

ในระบบ DSL 

 

1 2 3 4 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ  
อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ฝ่ายนโยบายรัฐ 
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12        
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   
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6.3.1 ตรวจสอบชื่อ/นามสกุลของผู้กู้ยืมเงิน หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองตรงกับลายมือ      
ชื่อจริง  

6.3.2 ตรวจสอบการลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงินและในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและครบทุกช่องตำแหน่ง 

6.3.3 ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อ        
ในสัญญากู้ยืมเงินและในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ให้เป็นแบบเดียวกันหรือต้องเหมือนกันกับที่ลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบ 

6.3.4 การทำสัญญากู้ยืมเงิน กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย ลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย (ห้ามใช้ตรายางประทับแทนการลงลายมือชื่อ) 

6.4 ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ           
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลงนามถูกต้องครบถ้วนแล้วให้สถาบันการเงินที่กองทุนกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการที่กองทุนกำหนดด้วย 

7. แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  

กองทุนได้กำหนดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สำหรับการกู้ยืมเงิน       
ทั้ง 4 ลักษณะ ซึ่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าว มีช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองวัตถุประสงค์      
ก็เพื่อให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ใน
อำนาจปกครองของตนซึ่งมีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ในด้านของความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครองต่อการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในอำนาจปกครอง ได้ให้ความยินยอมไว้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกในสัญญา     
กู้ยืมเงนิ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกในการจัดทำแบบเบิกเงินกู้ยืม กองทุนจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการ    
จัดทำไว้ ดังนี้ 

7.1 ช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
- ควรให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองลงนาม กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองลง มี 2 คน 

เช่น บิดา มารดา ในการลงนามในช่องของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ควรลงนามให้ครบทั้ง 2 คน หรือมีเหตุ    
อันสมควรสามารถลงนามเพียงคนใดคนหนึ่งได้   

- หากผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง จะลงนามเป็นกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ 
และควรเปน็คนเดียวกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยให้แนบเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองตามกฎหมาย  

7.2 ช่องลงนามของพยาน 
- หากไม่มีการลงนามโดยผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ในช่องพยานก็ไม่จำเป็นต้องมีพยาน       

ลงนามเช่นกัน 
- หากมีพยานลงนาม พยานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดิมกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน      

7.3 การแนบเอกสารประกอบแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม                                        
- ให้แนบเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ไม่ต้องแนบ

สำเนาทะเบียนบ้าน) 
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8. การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา      
แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL 

 กรณีผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษามีความประสงค์ยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงิน
กูย้ืม (รายภาคการศึกษา) เพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเหตุผลใดๆ ก็ดี ให้ดำเนินการยกเลิกในระบบ DSL ตามขั้นตอน
และวิธีการที่กำหนดซึ่งสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่จะยกเลิก นั้น จะต้องเป็นปีการศึกษา
ปัจจุบันและเป็นของสถานศึกษาปจัจุบันเท่านั้น โดยให้ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

 8.1 กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่ได้รบัการโอนเงินจากกองทุน 

  8.1.1 ให้ผู้กู้ยืมเงินบันทึกคำขอยกเลิก และยืนยันข้อมูลการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือ          
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคการศึกษา) ในระบบ DSL เพ่ือให้สถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบแล้วแต่กรณีได้ทันที โดยไม่ต้องชำระเงินคนืกองทุน  

  8.1.2 หากคำขอยกเลิกดังกล่าว สถานศึกษาตรวจสอบแล้วพิจารณาไม่เห็นชอบ สถานศึกษาจะต้อง
ระบุเหตุผลในระบบ DSL เพ่ือแจ้งให้ผู้กู้ยมืเงินรับทราบด้วย 

 8.2 กรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับการโอนเงนิจากกองทุนแลว้ 

  8.2.1 ให้ผู้กู้ยืมเงินบันทึกคำขอยกเลิก และยืนยันข้อมูลการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือ         
แบบเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคการศึกษา) ในระบบ DSL เพ่ือให้สถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบแล้วแต่กรณ ี 

  8.2.2 หากคำขอยกเลิกดังกล่าว สถานศึกษาตรวจสอบแล้วพิจารณาไม่เห็นชอบ สถานศึกษาจะต้อง
ระบุเหตุผลในระบบ DSL เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย 

  8.2.3 หากคำขอยกเลิกดังกล่าว สถานศึกษาตรวจสอบแล้วพิจารณาเห็นชอบ ผู้กู้ยืมเงินจะต้อง   
ตรวจสอบยอดจำนวนเงินที่ต้องชำระเงินคืนกองทุน และเลือกช่องทางการชำระเงินพร้อมกับพิมพ์หรือดาวน์โหลด          
ใบแจ้งยอดชำระเงินในระบบ DSL เพ่ือนำไปชำระเงินคืนกองทนุ ณ จุดบริการทีก่องทนุกำหนดต่อไป ดังนี้ 

  - กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินคืนกองทุน ซ่ึงเป็นเงินจำนวนทั้งหมด    
ภายใต้สัญญากู้ยมืเงินฉบับทีย่กเลิกดังกล่าว 
  - กรณียกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคการศึกษา) ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินคืนกองทุน
เฉพาะจำนวนเงินที่ยืนยันไว้ในแบบเบิกเงินของแบบเบิกเงินในภาคการศกึษานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

  



 29  

9. การโอนเงินกู้ยมื  
กองทุนกำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการโอนเงินกูย้ืมทั้ง 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  

ค่าเล่าเรียน/ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ค่าครองชีพ 

         กองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจาก
ธนาคารได้รับสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน 
ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ DSL โดยจะโอนทุกวันที่ 
5,15 และ 25 ของเดือน 

           กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงิน 
เมื่อสถานศึกษาสแกนเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน พรอ้มกับ
ยืนยันข้อมูลในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว โดยให้นับจาก
ขั้นตอนนี้ต่อไปอีก 30 วนั กองทุนจึงจะโอนเงินค่าครองชีพ
เดือนแรก ให้กับผู้กู้ยืมเงิน 
และสถานศึกษาจะต้องนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และหรือ   
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และเอกสารประกอบฉบับจริง 
ให้ธนาคารตรวจสอบ หากถูกต้องครบถ้วนก่อน กองทุนจึง
จะโอนเงินค่ าครองชีพเดือนที่ สองเป็ นต้นไปให้กับ            
ผู้กู้ยืมเงิน 
 
ทั้งนี้ หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วัน 
กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กูย้ืมเงิน 

 

หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจำนวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับ
ธนาคาร ทั้งนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงิน/สถานศึกษา ไม่ได้รับเงิน ให้ติดต่อธนาคาร 
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ส่วนที่ 6 
การส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กูย้ืมเงินที่มไิด้ใช้ ผ่านระบบกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 

Digital Student Loan Fund System : DSL 

1. สถานศึกษาใดที่ต้องดำเนินการระบบ DSL 
สถานศึกษาที่ต้องดำเนินการระบบ DSL คือสถานศึกษาที่มีผู้กู้ยืมเงินที่กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย        

ที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเท่านั้น สำหรับสถานศึกษาที่ มีผู้กู้ยืมเงินที่กู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องดำเนินการ       
ระบบ DSL 

2. ทำอย่างไรไม่ให้ถูกระงับการโอนเงิน 

2.1 สถานศึกษาต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา               
ที่สถานศึกษาได้รับจริงจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายซึ่งเป็นข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเพ่ิม – ถอนรายวิชาแล้ว ผ่านระบบ DSL
เพื่อตรวจสอบก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาต้องส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมให้แก่กองทุน      
ก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคของสถานศึกษานั้น 

 หากสถานศึกษามิได้ส่งข้อมูล และ/หรือส่งคืนเงินภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมีสิทธิ ที่จะ
พิจารณาระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่
เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด  

3. หากถูกระงับการโอนเงิน สิ่งที่สถานศึกษาต้องทำคือ 
3.1 ส่งข้อมูลผ่านระบบ DSL ให้ครบทุกรายที่ได้รับการโอนเงินแล้ว และ/หรือ ส่งคืนเงินให้ครบถ้วน 
3.2 ทำหนังสือแจ้งกองทุนให้ยกเลิกการระงับการโอนเงิน 

4. ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้ยืม 
หากสถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบ DSL แล้วพบว่า มีเงินเหลือที่ต้องส่งคืนกองทุนให้สถานศึกษา

ดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์ม กยศ. 205 “ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากระบบ DSL เพ่ือนำส่งเงิน   
ให้กองทุนผ่านระบบ Teller Payment (ได้รับการโอนเงินจากธนาคารใด ให้ส่งคืนเงินที่ธนาคารนั้น)  
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5. การคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกลักษณะ 

5.1  ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 
       

 

5.2  ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้คืนเงินที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

 

 

 

หมายเหตุ : สถานศึกษาต้องส่งคืนเงินให้ถูกบัญชีและถูกประเภทกองทุนและถูกธนาคาร 

6. การส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดทุกลักษณะ (กรณีสถานศึกษาส่งคืนเงินกู้ยืมล่าช้ากว่าที่กองทุนกำหนด) 

6.1  ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 

 

 

6.2  ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารอิสลาม  
แห่งประเทศไทย 

 

 

 
หมายเหตุ : เม่ือสถานศึกษาชำระดอกเบี้ยผิดนัดแล้ว ให้ส่งใบนำฝากธนาคารดังกล่าวให้กองทุนเป็นหลักฐาน   
ทุกครั้ง 

 

 

 

 
 

บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 
034-6-05402-8      

 

บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ   
การศึกษา บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี      
008-6-00294-5  

 

กรอกใบนำฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา บัญชีรับ
ชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่บัญชี 034-1-74576-6  

 

กรอกใบนำฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา บัญชีรับ
ชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่บัญชี 008-1-05801-2  
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ส่วนที่ 7 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา  
สถานศึกษาจะต้องมีการให้กู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณา         

เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา (สถานศึกษาที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน
ในปีงบประมาณ 2564 ต้องมีการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2563)  ทั้งนี้ กองทุนสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย       
ในการบริหารงานกองทุน หรือระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน หากสถานศึกษาไม่ดำเนินงาน
กองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กองทุนกำหนด 

2. การเปิดบัญชีเงินฝาก  
สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 

เพ่ือรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ชื่อบัญชีว่า 
“บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ   ระบุชื่อสถานศึกษา  ” 

2.1 การเปลี่ยนเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
  กรณีที่สถานศึกษาประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

ให้ทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ ส่งมาที ่ 

 

 

 

 

3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
3.1 ให้ใช้เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษาเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน

เท่านั้น 
3.2 หากมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับงานกองทุนให้จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์เป็นทรัพย์สินของ

สถานศึกษาและรายงานให้กองทุนทราบด้วย 
3.3 ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเพ่ือการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4. แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี 
4.1 กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานเอกชน ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุน         

ในระบบบัญชีของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจำปี สิ้นสุด             
ณ วันที ่30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม กยศ. 301 

4.2 กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุน         
ในระบบบัญชีของส่วนราชการ จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจำปี สิ้นสุด             
ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กยศ. 301 
และจัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินบริหารและดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามแบบฟอร์ม กยศ. 302  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
          89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6              
          ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
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ส่วนที่ 8 
การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการส่งเสริมผู้กู้ยืมเงิน ทั้งก่อนการให้กู้ยืม ระหว่างกำลังศึกษาและเมื่อจบ
การศึกษา ในลักษณะหรือในโอกาสต่างๆ เช่น จัดประชุมผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองและ/หรือ ผู้ค้ำประกัน 
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุน หรือจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นการ     
ชำระหนี้เพ่ือปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงินในการชำระเงินคืนกองทุน เป็นต้น  

1. การสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงิน 

1.1  ก่อนการให้กู้ยืม  
 1.1.1 คัดกรองผู้กู้ยืมเงนิ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนกำหนด 
 1.1.2 ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน เกี่ยวกับ 
  - แหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม 
  - คุณค่าของเงินกู้ยืม 
  - หน้าที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ยืม 
  - ผลของการไม่ชำระคืนเงินกู้ยืม   

1.2  ระหว่างผู้กู้ยืมเงินศึกษา 
 1.2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบของ

กองทุนเกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุน สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินทำประโยชน์ เช่น จิตอาสาในการทำ
ประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นต้น 

 1.2.2 สร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมเงินตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม โดย 
  - ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
  - ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า กู้ยืมเท่าที่จำเป็น 

1.3  เม่ือผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา  
 1.3.1 ก่อนจบการศึกษา 

- ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระ  
เงินคืนกองทุน 

 - หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี 
- ความรับผิดชอบทางการเงินของผู้กู้ยืมเงินในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือส่งต่อโอกาสให้กับ  

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในรุ่นต่อๆ ไป 
- การวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินวางแผนการใช้เงินและวางแผนการชำระหนี้   

กยศ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
1.3.2 หลังจบการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมสำหรับศิษย์เก่า เพ่ือกระตุ้นให้ชำระคืนเงินกู้ยืม  
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2. การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

2.1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 

ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหรือ      
มีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ในการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนดังกล่าว โดยให้
ถือว่าวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหรือมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี เป็นวันครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ     
ของกองทนุให้ชำระเงินคืนในวันเปิดทำการถัดไป   

ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงิน   
จะครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

2.2 เงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 4 

ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหรือ       
มีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลา 1 ปี โดยให้ถือว่าวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง
วันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหรือมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลา 1 ปี        
เป็นวันครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของกองทุนให้ชำระเงินคืนในวัน
เปิดทำการถัดไป 

ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี ผู้กู้ยืมเงิน   
จะครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดังนี้ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

 
 

 
 
 

 

 

   ปีการศึกษา 2564 

     ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ี

ครบกำหนดชำระ 
5 ก.ค. 2567 

   ปีการศึกษา 2564 

     ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ป ี

ครบกำหนดชำระ 
5 ก.ค. 2566 
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3. การผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

3.1 ผู้กู้ยืมเงินในลักษณะท่ี 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 และตัวอย่างตารางแสดงการผ่อนชำระ
ยอดเงินกู้ 

หากในวันครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนได้      
ทั้งจำนวน ให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นงวดๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี  
(15 งวด) นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ดังนี้ 

 3.1.1 ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดแรกเต็มจำนวนซึ่งเป็นการชำระคืนเฉพาะเงินต้น    
ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดต่อๆไปให้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี หรือในอัตราที่กองทุนประกาศกำหนด โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของ
แต่ละปี  

 3.1.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน โดยจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวดต้อง      
ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กองทุนกำหนด ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของเงินต้น     
ที่ต้องชำระ 

1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 

การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดที่สองเป็นต้นไป ผู้กู้ยืมเงินอาจแบ่งชำระเงินในแต่ละงวดนั้นเป็นรายเดือนก็ได้     
โดยให้ชำระในแต่ละเดือนให้ครบทั้งจำนวนสำหรับงวดนั้นๆ   

 3.1.3 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้ให้ครบจำนวนในงวดหนึ่งงวดใด จะตกเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้     
และต้องชำระเงินเพ่ิม ได้แก่เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระเงินคืนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นในงวด
ที่ค้างชำระหรือตามอัตราที่กองทุนประกาศกำหนด  
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 3.1.4 ตัวอย่าง ตารางแสดงการผ่อนชำระยอดเงินกู้ 100,000 บาท ของกองทุนลักษณะที่ 1     
ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 

ปีที่ชำระ 
หนี้ตามสัญญา 

คงเหลือ 
 

การผ่อนชำระเงินต้น 
ร้อยละต่อป ี

 

เงินต้นที่ต้องชำระ 
แต่ละต่อปี 

 

ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจดัการ
เงินกู้อัตราร้อยละ(ต่อปี) 

ยอดรวม 
ที่ต้องชำระ(ต่อปี) 

1% 0.75% 1% 0.75% 

1 100,000 1.5 1,500 - - 1,500 1,500 
2 98,500 2.5 2,500 985 738 3,485 3,239 
3 96,000 3 3,000 960 720 3,960 3,720 
4 93,000 3.5 3,500 930 697 4,430 4,198 
5 89,500 4 4,000 895 671 4,895 4,671 
6 85,500 4.5 4,500 855 641 5,355 5,141 
7 81,000 5 5,000 810 607 5,810 5,608 
8 76,000 6 6,000 760 570 6,760 6,570 
9 70,000 7 7,000 700 525 7,700 7,525 
10 63,000 8 8,000 630 472 8,630 8,473 
11 55,000 9 9,000 550 412 9,550 9,413 
12 46,000 10 10,000 460 345 10,460 10,345 
13 36,000 11 11,000 360 270 11,360 11,270 
14 25,000 12 12,000 250 187 12,250 12,188 
15 13,000 13 13,000 130 97 13,130 13,098 

รวม 100 100,000 9,275 6,956 109,275 106,956 
 
*กรณีลักษณะท่ี 2 และลักษณะที่ 3 ที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี 
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3.2 ผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 4 และตัวอย่างตารางแสดงการผ่อนชำระยอดเงินกู้ 

หากในวันครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนได้     
ทั้งจำนวน ให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นงวดๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ปี 
(10 งวด) นับแต่วันทีค่รบกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ดังนี้ 

3.2.1 ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดแรกเต็มจำนวนซึ่งเป็นการชำระคืนเฉพาะเงินต้น    
ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดต่อๆไปให้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี หรือในอัตราที่กองทุนประกาศกำหนด โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
ของแต่ละปี 
 3.2.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน โดยจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวดต้อง      
ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กองทุนกำหนด ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ร้อยละของเงินต้นทีต่้องชำระ 4.0 5.0 7.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 

การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดที่สองเป็นต้นไป ผู้กู้ยืมเงินอาจแบ่งชำระเงินในแต่ละงวดนั้นเป็นรายเดือนก็ได้    
โดยให้ชำระในแต่ละเดือนให้ครบทั้งจำนวนสำหรับงวดนั้นๆ   

 3.2.3 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้ให้ครบจำนวนในงวดหนึ่งงวดใด จะตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้          
และต้องชำระเงินเพ่ิม ได้แก่เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระเงินคืนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นในงวด
ที่ค้างชำระหรือตามอัตราที่กองทุนประกาศกำหนด 

  3.2.4 ตัวอย่าง ตารางแสดงการผ่อนชำระยอดเงินกู้ 100,000 บาท ของกองทุนลักษณะท่ี 4 

ปีที่ชำระ 

 

หนี้ตามสัญญา 
คงเหลือ 

 

การผ่อนชำระเงินต้น 
ร้อยละต่อป ี

 

เงินต้นที่ต้องชำระ 
แต่ละปี 

 

ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจดัการ
เงินกู้อัตราร้อยละ(ต่อปี) 

ยอดรวม 
ที่ต้องชำระ(ต่อปี) 

1% 0.5% 1% 0.5% 

1 100,000 4.0 4,000 - - 4,000 4,000 
2 96,000 5.0 5,000 960 480 5,960 5,480 
3 91,000 7.0 7,000 910 455 7,910 7,455 
4 84,000 9.0 9,000 840 420 9,840 9,420 
5 75,000 10.0 10,000 750 375 10,750 10,375 
6 65,000 11.0 11,000 650 325 11,650 11,325 
7 54,000 12.0 12,000 540 270 12,540 12,270 
8 42,000 13.0 13,000 420 210 13,420 13,210 
9 29,000 14.0 14,000 290 145 14,290 14,145 
10 15,000 15.0 15,000 150 75 15,150 15,075 

รวม 100 100,000 5,510 2,755 105,510 102,755 
 
*กรณีลักษณะท่ี 4 ที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี 
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3.3 ดอกเบีย้หรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และเงินเพิ่ม 
3.3.1 ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  
การคิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของเงินต้น     

ที่เหลือหลังจากชำระงวดแรกแล้วโดยสามารถคำนวณดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงนิกู ้ได้ดังนี ้

 
 
 

3.3.2 เงินเพิ่ม  
หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินเพ่ิม ตามที่กองทุนกำหนด    

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่เบี้ยปรับ     
หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นในงวดที่ค้างชำระนั้นโดยมีผลตั้งแต่     
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  

 โดยสามารถคำนวณเงินเพ่ิม ได้ดังนี้ 

 
 
 

 

3.4 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามที่        

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับชำระเงินเรียกเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดอกเบีย้หรือค่าธรรมเนียมจัดการเงนิกู้ = เงินตน้คงเหลือทัง้หมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด x ระยะเวลา 

                                                                                               365 วัน 

เงนิเพิ่ม   =   เงินต้นงวดทีค่้างชำระ x อัตราเงนิเพิ่ม    x  จำนวนวันทีค่้างชำระของงวดนั้น 

                                                    365 วัน 
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3.5 ช่องทางและวิธีการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  

 3.5.1 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย * ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย * 

1. ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก  
     - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้าย  
หรือบัญชีออมทรัพย์ อ่ืนที่ ผู้ กู้ ยืมเงินประสงค์ ให้ หักบัญชี          
เพื่อชำระหนี้  โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝาก   
ของผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการชำระหนี้ 

1. ชำระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
    - โดยให้ถือว่าใบรับเงินการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม            
เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการชำระหนี้ โดยระบุกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลขที่ บัญชี เงินกู้  จำนวนเงินที่ ชำระ และลงลายมือชื่ อ       
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อชำระหนี้ 
เป็นหลักฐานการชำระหนี้ 
 

2. ชำระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
    - โดยให้ถือว่าใบรับเงินการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม         
เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการชำระหนี้ โดยระบุกองทุนเงิน       
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน   
เลขที่บัญชีเงินกู้ จำนวนเงินที่ชำระ และลงลายมือชื่อ พร้อม
หมายเลขโทรศั พท์  ซึ่ งให้ ถื อว่ าใบรับ เงิน เพื่ อชำระหนี้            
เป็นหลักฐานการชำระหนี้ 
 

2. ชำระหนี้ผ่าน QR Code  
    - ผู้ กู้ ยืมเงินสามารถสร้าง QR Code ที่ หน้ า Website 
กองทุ น  www.studentloan.or.th ห รื อส ร้ า ง QR Code      
ผ่าน Mobile Application “กยศ. Connect” และชำระหนี้
ด้วย Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร 

3. ชำระหนี้ทางตู้ ATM  
    - ใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชี เงินกู้         
เป็นหมายเลขอ้างอิงในการทำรายการ โดยให้ถือว่าสลิป ATM    
เป็นหลักฐานการชำระหนี้ 

3. ชำระหนี้ทางตู้ ATM  
    - ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชีเงินกู้         
เป็นหมายเลขอ้างอิงในการทำรายการ โดยให้ถือว่าสลิป ATM    
เป็นหลักฐานการชำระหนี้ 
 

4. ชำระหนีท้าง Internet ผ่าน www.ktbnetbank.com  
    - ผู้กู้ยืมเงินสามารถเข้าระบบผ่าน Website ธนาคารกรุงไทย
โดยเลือกเมนูจ่ายบิลอ่ืนๆ >> เลือกหมวดหมู่ >> พิมพ์ Com 
Code 96976 ค้นหา >> ขึ้นเมนู กยศ. ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินกู้ 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และจำนวนเงิน  

- 

5. ชำระหนี้ทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Krungthai 
NEXT หรือ Application เป๋าตังค์ 
    - ผู้กู้ยืมเงินสามารถเลือกเมนูสำหรับจ่ายเงิน จากนั้นเลือกที่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอกเลขที่บัตรประจำตัว
ประชาชน เลขที่บัญชีเงินกู้ และระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ 
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนจ่ายเงินจนจบกระบวนการ  
 

- 
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6. ชำระหนี้ผ่าน QR Code  
    - ผู้ กู้ ยื ม เงินสามารถสร้ าง QR Code ที่ หน้ า Website 
กองทุน www.studentloan.or.th หรือสร้าง QR Code ผ่าน 
Mobile Application “กยศ. Connect” และชำระหนี้ ด้ วย 
Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร 
 

- 

7. ชำระหนี้คืนกองทุน ผ่าน QR Code สามารถชำระได้         
2 รูปแบบ ดังนี้ 
    - แบบ Static QR โดยการสแกน QR Code ผ่านบริการ 
KTB Netbank และเลือกประเภทกองทุนที่ต้องการชำระหนี้คืน 
และต้องระบุเลขที่บัญชีเงินกู้ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่ต้องการชำระ 
    - แบบ Dynamic QR เป็นการสแกน QR Code ที่บันทึกภาพ
ไว้จาก Application “กยศ. Connect” หรือ
www.studentloan.or.th ด้วย Mobile Banking Application 
ทุกธนาคาร” 
 

- 

 

3.5.2 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถ
นำใบแจ้งหนี้ หรือพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ไปติดต่อชำระหนี้ โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ภายในวันที่ระบุ    
ในใบแจ้งหนี้ หรือวันที่พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) เท่านั้น 

สำหรับบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด  ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ ได้ โดยแจ้งเลขที่บัตร
ประชาชนและเลขที่บัญชีเงินกู้ ณ สาขาที่ให้บริการรับชำระเงินผ่านร้านสะดวกซ้ือ (7-ELEVEN) และสาขาที่ไม่ได้
ตั้งอยู๋ในร้านสะดวกซื้อ รวม 9,300 สาขา ได้ตลอดป ีไม่จำกัดจำนวนเงิน 

วิธีการจัดพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode)   

ผู้กู้ยืมเงินสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้จาก Application “กยศ. Connect” หรือระบบ
ตรวจสอบยอดหนี้ที่เว็บไซต์ htpps://was.dsl.studentloan.or.th และนำไปชำระหนี้ได้ที่จุดชำระเงินดังกล่าวข้างต้น  

หมายเหตุ  :  (1)  กรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้งให้เป็นไปตามที่              
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับชำระเงินเรียกเก็บ 

  (2)   สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

 
 

 

http://www.studentloan.or.th/
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3.6 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน 
ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนและไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ อาจขอผ่อนผันการชำระ

เงินคืนกองทุนได้เมือ่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

1. เป็นผู้ไม่มีรายได้ 1.1 แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
1.2 หนังสือรับรองผู้กู้ยืมเงิน รับรองโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย โดยให้

ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำ
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆละ
ไม่เกิน 1 ปี  
 

2. เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 
8,008 บาท ต่อเดือน 

2.1 แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
2.2 หนังสือรับรองความเป็นผู้ มี รายได้ ไม่ เกิน 8,008 บาท ต่อเดือนของ           

ผู้กูย้ืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย    
ว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหลักฐานแสดงรายได้ เช่น สลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานที่ทำงาน เปน็ต้น หลักฐาน
แสดงรายได้ดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
หลักฐาน (กยศ/กรอ. 203/62)  

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย โดยให้
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำ
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆละ
ไม่เกิน 1 ปี  
 

3. เป็ นผู้ประสบภั ยพิบั ติ  
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัย
จากสงคราม หรื อจลาจล      
ซึ่ งท รั พย์ สิ น ได้ รั บความ
เสียหายอย่างรุนแรง 
 
 

3.1 ผู้ประสบภัยพิบัติเฉพาะราย (ต้องมีหลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบ    
ภัยจริงภายในหนึ่งปจีากวนัทีป่ระสบภัยพิบัติ) 
     3.1.1 แบบคำขอการผอ่นผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     3.1.2 หนังสือรับรองความเป็นผู้ประสบภัยพิบัติของผู้กู้ยืมเงิน รับรองโดย

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

     3.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย 
โดยให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
หากผู้ค้ ำประกันเสียชีวิต ให้ ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้            
ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

     3.1.4 เอกสารที่มีช่ือผู้กู้ยืมเงินปรากฏอยู่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านหรือ
สำเนาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอาศัย 
ซึ่งอยู่ในเขตประสบภัยพิบัติตามประกาศของหน่วยงานราชการ      
ซึ่งรับรองความถูกต้อง 

     3.1.5 รูปถ่ายแสดงความเสียหายของทรัพย์สิน หรือที่พักอาศัย หรือสถาน
ประกอบการ 

 
 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆละ
ไม่เกิน 1 ปี  
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หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

 3.2 ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณภัย (ต้องเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามที่กำหนด  
เขตประสบภัยพิบัติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจังหวัด และมี
หลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริง ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ประสบ    
ภัยพิบัติ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของรัฐ) 
     3.2.1 แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     3.2.2 หนังสือรับรองความเป็นผู้ประสบภัยพิบัติของผู้กู้ยืมเงิน รับรองโดย

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

     3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย 
โดยให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
หากผู้ค้ ำประกันเสียชีวิต ให้ ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้            
ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

     3.2.4 เอกสารที่มีช่ือผู้กู้ยืมเงินปรากฏอยู่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านหรือ
สำเนาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอาศัย 
ซึ่งอยู่ในเขตประสบภัยพิ บัติตามประกาศของหน่วยงานราชการ      
ซึ่งรับรองความถกูต้อง 

     3.2.5 สำเนาเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยซึ่งรับรองสำเนา
ถูกต้อง หรือแบบสัมภาษณ์ สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยของ
หน่วยงานของรัฐ โดยแนบบันทึกคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ซึ่งมีถ้อยคำที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริง
ใน 1 ปี นับจากวันทีป่ระสบภัยพิบัติ 

     3.2.6 รูปถ่ายแสดงความเสียหายของทรัพย์สิน หรือที่พักอาศัย หรือสถาน
ประกอบการ 

 

4. เป็นผู้มีรายได้ถดถอย หรือ  
มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคล
ในครอบครัว ซ่ึ งชราภาพ 
ป่วย หรือพิการ 

 

4.1 กรณีผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้มีรายได้ถดถอย 
     4.1.1 แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     4.1.2 หลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ถดถอย เช่น สลิป

เงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานท่ีทำงาน เป็นต้น 
โดยหลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ถดถอยต้องมีอายุ    
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือรับรอง
ความเป็นผู้มีรายได้ถดถอยของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงาน   
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

     4.1.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย โดยให้    
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำ
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง 

 
 
 

 ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ไม่เกิน 1.5 - 2.5 เท่าแล้วแต่
กรณี และในการชำระเงินงวด
สุดท้าย ผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุ 
ไม่เกิน 60 ปี 
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หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

 4.2 กรณีผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซ่ึงชราภาพ 
ป่วย หรือพิการ 
     4.2.1 แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     4.2.2 หลักฐานแสดงความสมัพันธ์ต่อบุคคลทีต่้องดูแล 
             - บิดา/มารดา ได้แก่ สำเนาสตูิบัตรของผู้กูย้ืมเงินซึ่งรับรองถกูต้อง 
             - คู่สมรส ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรสซึ่งรับรองสำเนาถกูต้อง 
             - ผู้สืบสันดาน ได้แก่ สำเนาสูติบัตรของผู้สืบสันดานกรณีที่บิดา

มารดาจดทะเบียนสมรส หรือสำเนาหนังสือการรับรองบุตร      
กรณีทีบ่ิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 

     4.2.3 หลักฐานแสดงเง่ือนไขของบุคคลในครอบครัว ที่จะได้รับการพิจารณา
ผอ่นผัน 

             - กรณีชราภาพ ต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        
ซึ่งแสดงว่ามีอายุตั้งแต่ 70 ปี บริบูรณ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และ
ได้ลงนามรับรองว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสำเนาบัตร
ประจำตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

             - กรณีป่วย ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 

             - กรณีพิการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ    
จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 

     4.2.4 หนังสือรับรองความเปน็ผู้ที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว    
ซึง่ชราภาพ ป่วย หรือพิการของผู้กู้ยืมเงินซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

     4.2.5 สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้ที่ ได้ลงนามรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

     4.2.6 สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกราย โดยให้    
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำ
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง 

 

5. เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการ
กำหนดให้เป็นรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม 

- - 

หมายเหตุ :  ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการชำระหนี้จะต้องไม่มียอดหนี้ค้างชำระ           
และให้ติดต่อขอผ่อนผันกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยต้องยื่นขอผ่อนผันไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่      
ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ชำระหนี้และพ้นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ไปแล้ว (5 กรกฎาคม
ของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมเงินค้างชำระหนี้จะต้องเสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุน
กำหนดและจะถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชำระหนี้จึงระงับการติดตามและถือเป็นหนี้ปกติต่อไป  
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3.7 การชำระเงินคืนกองทุนก่อนกำหนด 
 ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระเงินคืนกองทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อน                                          

ครบกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สำหรับลักษณะที่ 1 ลักษณะที่  2 และลักษณะที่ 3 และก่อนครบกำหนด    
ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี สำหรับลักษณะที่ 4 โดยสามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม      
จัดการเงินกู้ 

3.8 การบอกเลิกสัญญา   
เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากู้ยมืเงินของผู้กู้ยมืเงินกไ็ด้ 

 3.8.1 เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้ง      
ให้ทราบหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ 

  3.8.2 ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงนิ หรือข้อตกลงทีใ่ห้ไว้แก่กองทุน 

   ให้ผู้กู้ ยืม เงินที่ ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ ง มีหน้ าที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืม                                     
เพ่ือการศึกษาที่ ได้รับไปทั้ งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการ                                
บอกเลิกสัญญา 

3.9 ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน 

ให้เป็นไปตามเงือ่นไขท่ีระบุในแตล่ะสัญญา 

3.10 การระงับแห่งหนี้ 

3.10.1 ชำระหนี้ครบตามสัญญา 

3.10.2 ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายหรือสาบสูญ 

 3.10.3 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้        
ก่อนตาย) โดยต้องส่งสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน(ถ้ามี) 
และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่นำมาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อญาติของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (สำเนาใบมรณบัตร หมายถึง ใบมรณบัตรที่รับรอง
โดยเขต/อำเภอที่ออกใบมรณบัตรนั้น)  

 3.10.4 กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินเข้า
บัญชีสถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมเงนิถึงแกค่วามตายให้สถานศึกษานำเงิน เฉพาะจำนวนเงินที่โอนหลังตายคนืกองทุน 

 3.10.5 กรณีที่มีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความ
ตายให้ทายาทนำเงินคืนกองทุน 
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3.11 การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้  
ผู้กู้ยืมเงินที่จะขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ได้แก่ 
1. กรณผีู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
2. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
3. กรณีผู้กูย้ืมเงินเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
4. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ได้รบัโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต 
5. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้

ในคดีล้มละลายแล้ว 
วิธีการ : ยื่นคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้  
สถานที่ตดิต่อ : ผู้กูย้ืมเงินหรือผู้แทนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
ผู้กู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารการขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ดังนี้ 

เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกให้ชำระหนี ้

เอกสารที่ต้องนำสง่ สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

1. ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได ้

หลักเกณฑ์ : เปน็ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพจนไมส่ามารถ
ประกอบการงานได้ หรือมรีายได้  
ที่ไมไ่ด้เกิดจากการประกอบอาชพี
การงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน 
ประเภทความพิการ ดงันี ้
1) ทางการเห็น 
2) ทางการได้ยนิหรือ                
สื่อความหมาย 
3) ทางการเคลื่อนไหวหรอื        
ทางรา่งกาย 
4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5) ทางสติปัญญา 
6) ทางการเรียนรู ้
7) ทางออทิสติก 

1. แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้       
(กยศ./กรอ. 207-1) 

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ ซึ่งรับรอง
สำเนาถกูต้อง 

3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
รายละเอียดลักษณะความพิการ ที่ออกให้ 
ไม่ เกิน 6 เดือน และแบบประเมินความ
พิการทางจิต (กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการทางจติใจ
หรอืพฤติกรรม) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กูย้ืมเงิน 

5. หนังสือรับรองความสามารถประกอบ   
การงานของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ./กรอ. 208)     
ซึ่ งรับรองโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

6. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตร
ประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง  
ให้ผู้กู้ยืมเงิน 

1. ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพได้รับอนุมัติ
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้แล้ว กองทุนจะไม่ใช้
สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ เหตุอันเป็นเงื่อนไขในการ
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้นั้น ๆ ยังอยู่และเมื่อ  
มีเหตุอนัเป็นเงื่อนไขนั้นสิน้สดุลงแล้ว ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องเริ่มชำระเงินคืนกองทุนตามความรับผิด    
ในสัญญากู้ยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาที่ระงับ 
การเรียกให้ชำระหนี้จะไม่ถูกนับรวมเข้าใน
ระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 

2. ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ ที่ ได้รับอนุมัติการระงับ  
การเรยีกให้ชำระหนี้แล้ว ต้องรายงานสถานภาพ
ต่อกองทุนภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่บัตร
ประจำตัวผู้พิการหมดอายุโดยต้องยื่นหลักฐาน
ทุกรายการตามที่เคยยื่นคำขอระงับการเรียกให้
ชำระหนี้ ในครั้งแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับ
อนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ไม่รายงาน
สถานภาพตามวรรคก่อน หรือปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถชำระเงินคืนกองทุน
ได้ ให้การระงับการเรียกให้ชำระหนี้ เป็นอัน    
สิ้นผล และให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ตามสัญญา
กู้ยืมเงินเดิม 
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เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกให้ชำระหนี ้

เอกสารที่ต้องนำสง่ สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

2. ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได ้

หลักเกณฑ์ : เปน็โรคตดิต่อ
ร้ายแรง ทีป่รากฏอาการเด่นชัด 
หรือรนุแรงจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ หรือมรีายได้ที่
ไม่ได้เกดิจากการประกอบอาชีพ
การงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
หรอืไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน 
สามารถขอให้กองทุนพจิารณา
ระงับการเรียกให้ชำระหนีไ้ด้คราว
ละไม่เกิน 1 ป ี
โรคติดต่อ ดงันี ้
1) กาฬโรค 
2) ไข้ทรพิษ 
3) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก 
4) ไข้เวสต์ไนล์ 
5) ไข้เหลือง 
6) โรคไข้ลาสซา      
7) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ 
8) โรคติดเชื้อไวรสัมาร์บวร์ก 
9) โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา 
10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา 
11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง หรือโรคซาร์ส 
12) โรคทางเดนิหายใจ    
ตะวนัออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 
13) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก 
14) โรคเอดส ์
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้     
(กยศ./กรอ. 207-1) 

2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
ชื่อโรคติดต่อร้ายแรง และออกให้ไม่เกิน         
6 เดือน  

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน 

4. หนังสือรับรองความสามารประกอบ    
การงานของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ. 208)    
ซึ่ งรับรองโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรฐั  

5. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตร
ประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง  
ให้ผู้กู้ยืมเงิน 

1. กองทุนจะระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตั้งแต่
งวดปีที่ ได้ รับอนุมัติการระงับการเรียกให้      
ชำระหนี้  โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ยและ   
เบี้ยปรับนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

2. เมื่อผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่
สามารถประกอบการงานได้ ที่ได้รับอนุมัติการ
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้แล้วมีหน้าที่รายงาน
สถานภาพต่อกองทุนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้      
ให้รายงานภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา     
1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และภายใน 30 วัน
ก่อนครบระยะเวลา 1 ปีในปีถัด ๆ ไป โดยต้อง
ยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นคำขอระงับ
การเรยีกให้ชำระหนี้ ในครั้งแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการ
เรียกให้ชำระหนี้ ไม่รายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถ
ชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้
ชำระหนี้ เป็ นอันสิ้ นผล และให้ผู้ กู้ ยืมเงิน    
ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 
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เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกให้ชำระหนี ้

เอกสารที่ต้องนำสง่ สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

3. ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเด่นชดั หรอืรนุแรง 
จนไม่สามารถประกอบการงานได ้

หลักเกณฑ์ : เป็นโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเดน่ชดั หรือรุนแรง
จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
หรือมีรายได้ทีไ่มไ่ด้เกิดจากการ
ประกอบอาชพีการงานไม่เกิน 
30,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 
2,500 บาทต่อเดือน สามารถขอให้
กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้
ชำระหนีไ้ด้คราวละไม่เกิน 1 ป ี
โรคเรื้อรัง ดังนี้  
1) โรคมะเร็งระยะสุดท้าย 
2) โรคไตวายเรือ้รังระยะสุดท้าย 
3) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 
4) โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
อักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 
5) โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง 
6) โรคหลอดเลื อดสมองแตก    
และอุดตัน 
7) โรคตบัวายระยะสุดทา้ย 
 

1. แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้     
(กยศ./กรอ. 207-1) 

2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
ชื่อโรคติดต่อร้ายแรง และออกให้ไม่เกิน        
6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน 

4. หนังสือรับรองความสามารถประกอบการ
งานของผู้ กู้ ยื มเงิน  (กยศ./กรอ. 208)        
ซึ่ งรับรองโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรฐั  

5. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตร
ประจำตำแหน่งเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ ที่รับรองให้
ผู้กู้ยืมเงิน 

1. กองทุนจะระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตั้งแต่
งวดปีที่ ได้ รับอนุมัติ การระงับการเรียกให้      
ชำระหนี้  โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ย และ    
เบี้ยปรับนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

2. เมื่อผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่
สามารถประกอบการงานได้ ที่ได้รับอนุมัติการ
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้แล้วมีหน้าที่รายงาน
สถานภาพต่อกองทุนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้     
ให้รายงานภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา     
1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และภายใน 30 วัน
ก่อนครบระยะเวลา 1 ปีในปีถัด ๆ ไป โดยต้อง
ยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นคำขอระงับ
การเรียกให้ชำระหนี้ ในครั้งแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการ
เรียกให้ชำระหนี้ ไม่รายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถ
ชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้
ชำระหนี้ เป็ นอันสิ้ นผล และให้ผู้ กู้ ยืมเงิน     
ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 

4. ผู้กู้ยมืเงินเป็นผูไ้ด้รับโทษ   
ตามคำพิพากษาถึงที่สดุ         
ให้จำคกุตลอดชีวิต 

1. แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้     
(กยศ./กรอ. 207-2) 

2. สำเนาคำพิพากษา พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ศาลเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้ยืมเงิน   
ลงนามรบัรองสำเนาถูกต้อง 

 

 

1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียก
ให้ชำระหนี้แล้ว กองทุนจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้ผู้ กู้ ยื มเงินชำระเงินคืนกองทุ นในช่ วง
ระยะเวลาที่ เหตุอันเป็นเงื่อนไขในการระงับ     
การเรียกให้ชำระหนี้นั้นๆยังอยู่และเมื่อเหตุอัน
เป็นเงื่อนไขนั้นสิ้นสุดลงแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้อง
เร่ิมชำระเงินคืนกองทุน ตามความรับผิด        
ในสัญญากู้ยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาที่ระงับการ
เรียกให้ ชำระหนี้ จะไม่ ถู กนั บรวมเข้ าใน
ระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 
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เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกให้ชำระหนี ้

เอกสารที่ต้องนำสง่ สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

2. ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้
ชำระหนี้แล้ว มีหน้าที่รายงานสถานภาพต่อ
กองทุนเป็นประจำทุก 5 ปี ทั้งนี้  ให้รายงาน
ภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติ  และภายใน 30 วันก่อนครบ
ระยะเวลา 5 ปีในคราวถัด ๆ ไป โดยต้องยื่น
หลักฐานทุกรายการตามทีเ่คยยื่นคำขอระงบัการ
เรียกให้ชำระหนี้ในครั้งแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการ
เรียกให้ชำระหนี้ ไม่รายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถ
ชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้
ชำระหนี้ เป็ นอันสิ้ นผล และให้ผู้ กู้ ยื มเงิน     
ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม โดยกองทุน   
จะนำยอดหนี้คงเหลือนับแต่วันที่สิ้นสุดการ
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้มาคำนวณใหม่ และ
ให้ชำระหนี้ ตามจำนวนที่ กำหนดภายใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 
โดยระยะเวลาที่ ระงับการเรียกให้ชำระหนี้        
ที่เกิดก่อนวันที่การระงับการเรียกให้ชำระหนี้
สิ้นผลจะไม่ถูกนับรวมเข้าในระยะเวลาการ    
ชำระหนี้ของผู้กู้ยมืเงินรายนั้น 
 

5. ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่ศาลได้มี
คำสั่งพิทักษท์รพัย์เด็ดขาด   
และกองทุนไดด้ำเนนิการ         
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดี
ล้มละลายแล้ว 

1. แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้     
(กยศ./กรอ. 207-2) 

2. สำเนาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พร้อม
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้รับรอง
สำเนาถูกต้อง 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ กู้ ยื ม เงิ น           
โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

 

การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้คืนกองทุน    
ตามเหตุนี้ เป็นการระงับการเรียกให้ชำระหนี้
สำหรับผู้ กู้ ยืมเงินในคดีล้ มละลายเท่ านั้ น          
ผู้ค้ำประกันยังมีความรับผิดชอบที่ จะต้อง     
ชำระหนี้สำหรบัยอดหนี้คงเหลือจากทีก่องทุนได้
ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
แล้ว 
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ส่วนที่ 9 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เร่ือง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2564 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

พระรำชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 

 
 มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 
 มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 
 มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 

 “กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจำกกองทุน 
 “เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือเป็นค่ำเล่ำเรียน 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ 
 “นักเรียนหรือนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำด้วย 
 “สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน
และสถำบันอุดมศึกษำของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 “ค่ำเล่ำเรียน” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำ
เรียกเก็บจำกนักเรยีนหรือนักศึกษำ 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้ำ ๑/๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

 “ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่มิใช่ค่ำเล่ำเรียนที่สถำนศึกษำ
เรียกเก็บจำกนักเรียนหรือนักศึกษำตำมระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งของสถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ 
 “ค่ำครองชีพ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพระหว่ำงศึกษำ 
 “ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “ผู้จัดกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มี

อ ำนำจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

กำรจัดตั้งกองทุน 
   

 
 มำตรำ ๖  ให้จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว่ำ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” 
 ให้กองทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ในก ำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น 
 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ในลักษณะต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ 
 (๒) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก 
ซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 
 (๓) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำขำดแคลน
หรือสำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
 (๔) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่เรียนดีเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศ 

 
 มำตรำ ๗  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับและโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ 
 (๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจำกรัฐบำลหรือเงินที่ได้รับจำกกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ตำมมำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกองทุน 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้แก่กองทุน 
 (๕) ดอกผล รำยได้ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 (๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจำก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุนได้รับ 
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 มำตรำ ๘  กิจกำรของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน 
กฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน 

 
 มำตรำ ๙  กองทุนมีอ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๖ 
และอ ำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง 
 (๑) ซื้อ จัดหำ เช่ำ ให้เช่ำ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จ ำหน่ำย ท ำนิติกรรม หรือด ำเนินงำนใด ๆ  
เกี่ยวกับสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ 
 (๒) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เก็บรักษำหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ 
 (๓) จัดหำผลประโยชน์จำกเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
 (๔) กระท ำกำรอ่ืนใดบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกำรจัดกำรให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 

 
 มำตรำ ๑๐  ให้รัฐมนตรีด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสมทบเข้ำกองทุน
ในแต่ละปีงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น 
 เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง กฎหมำยว่ำด้วยวธิีกำรงบประมำณ 
หรือกฎหมำยอื่น 

 
 มำตรำ ๑๑  เงินของกองทุนให้ใช้จ่ำยได้เพ่ือกิจกำร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 (๒) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของกองทุน 
 (๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกิจกำร
ของกองทุน 
 (๔) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒ 

 
 มำตรำ ๑๒  เงินของกองทุนให้น ำไปหำผลประโยชน์ได้ โดยกำรฝำกกับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ
หรือธนำคำรพำณิชย์ หรือซ้ือหลักทรัพย์ของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ทรัพย์สินประเภทอ่ืนของกองทุนให้น ำไปหำผลประโยชน์ได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๑๓  ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มำเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี รวมทั้งกำรบังคับทำงปกครอง
และบุคคลใดจะยกอำยุควำมหรือระยะเวลำในกำรครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน
ของกองทุนไม่ได้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

หมวด ๒ 
คณะกรรมกำร 

   
 

 มำตรำ ๑๔๒  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ” ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร 
 (๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึ กษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธิบดีกรมบัญชีกลำง และอธิบดีกรมสรรพำกร 
 (๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินห้ำคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ โดยในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี และด้ำนกฎหมำย ด้ำนละหนึ่งคน 
 ให้ผู้จัดกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนจ ำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มำตรำ ๑๕  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) มีอำยุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด
ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหโุทษ 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (๖) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร่ ำรวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 (๗) ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง 
 (๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๒ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

 มำตรำ ๑๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได ้
 เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

 
 มำตรำ ๑๗  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออก 
 (๓) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
 (๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕ 

 
 มำตรำ ๑๘  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่ำงที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้ำสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
 มำตรำ ๑๙  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และควบคุมดูแลกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์
 (๒) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
 (๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสมทบกองทุน 
 (๔) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีส ำหรับกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำน
ของกองทุน 
 (๕) ก ำหนดขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๗ และพิจำรณำอนุมัติให้เงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ 
 (๖) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรที่สถำนศึกษำจะร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน
และแบบบันทกึข้อตกลงกำรเข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ 
 (๗) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียน
หรือนักศึกษำ และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 (๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรน ำเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ไปหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒ 
 (๙) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรรับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กูย้ืมเงิน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

 (๑๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคล 
ให้ท ำหน้ำที่บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ 
 (๑๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุน 
ลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสำม 
 (๑๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ ำประกันตำมมำตรำ ๔๙ 
วรรคสำม 
 (๑๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรท ำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร 
รวมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๓๑ 
 (๑๔) ก ำหนดมำตรกำรใด ๆ  ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำม
กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 (๑๕) ก ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ กำรบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี 
และข้อบังคับอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำนของกองทุน 
 (๑๖) พิจำรณำผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของ
นักเรียนหรือนักศึกษำทั้งในปัจจุบันและอนำคตที่ผู้จัดกำรเสนอ 
 (๑๗) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรอ่ืนใดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 (๑๘) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 
 คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรตำม (๒) (๕) (๑๔) และ (๑๘) เฉพำะในส่วน
ที่ไม่เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขให้ผู้จัดกำรหรือบุคคลอ่ืนใดกระท ำกำรแทน
คณะกรรมกำรก็ได้ 

 
 มำตรำ ๒๐  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกำรประชุมของคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
ใหท้ีป่ระชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

 
 มำตรำ ๒๑  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีเห็นสมควร 

 
 
 

suprapolp
Text Box
65



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

 มำตรำ ๒๒ ๓  ให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่ เข้ำร่วม 
ด ำเนินงำนกับกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคน 
ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีผลงำนหรือมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์
ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือด้ำนอ่ืน ๆ 
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เป็นอนกุรรมกำร 
 ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรจ ำนวนหนึ่งคน
และพนักงำนกองทุนซึ่งผู้จัดกำรแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มำตรำ ๒๓  คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน
มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๙ (๖) 
 (๒) ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน ให้ปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๖) และรำยงำนผล 
ให้คณะกรรมกำรทรำบ 
 (๓) วิเครำะห์ปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร 
 (๔) ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 
 มำตรำ ๒๔  ให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน ประกอบด้วย  
อธิบดีกรมบัญชีกลำง เป็นประธำนอนุกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคนซึ่งคณะกรรมกำร
แต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย  
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนแรงงำน หรือด้ำนอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแล
กำรช ำระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมกำร 
 ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนจ ำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 

  

                                                 
๓ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

 มำตรำ ๒๕  คณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคนืกองทุน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๑๙ (๗) 
 (๒) ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลให้กำรช ำระเงินคืนกองทุนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๗) และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ 
 (๓) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑) 
และ (๑๔) 
 (๔) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้จัดกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรติดตำม
กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 (๕) วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช ำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำร
แก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร 
 (๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 
 มำตรำ ๒๖  ให้น ำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๕ 
รวมทัง้กำรประชุมและกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมตำมมำตรำ ๒๐ มำใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมกำร 
ตำมมำตรำ ๒๑ คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน 
และคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน โดยอนุโลม 

 
 มำตรำ ๒๗  ให้ประธำนกรรมกำร กรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
ประธำนอนุกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำร ซึ่งแต่ งต้ัง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

 
หมวด ๓ 

ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   

 
 มำตรำ ๒๘  ให้กองทุนมีส ำนักงำนใหญ่เรียกว่ำ “ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” 
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และอำจตั้งสำขำ ณ ที่อ่ืนใดตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ 

 
 มำตรำ ๒๙  ส ำนักงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด ำเนินงำนต่ำง  ๆของกองทุนและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและองคก์รต่ำง  ๆที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
 (๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทุนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 (๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

 มำตรำ ๓๐  ให้กองทุนจ้ำงผู้จัดกำรคนหนึ่ง ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) มีอำยุไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์ 
 (๓) สำมำรถปฏิบัติงำนให้แก่กองทุนได้เต็มเวลำ 
 (๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (๖) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก 
 (๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง 
 (๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของกระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 (๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี 
 (๑๐) ไม่เป็นผู้จัดกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัท หรือองค์กรอื่นใด 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำกับกองทุน หรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่กองทุนไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อม 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรจ้ำงตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง 
หรอืในบริษัทอ่ืนใดที่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลดังกล่ำว 
 
 มำตรำ ๓๑  กำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรท ำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 สัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้ก ำหนดครำวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบก ำหนดอำยุสัญญำจ้ำงแล้ว
คณะกรรมกำรจะต่ออำยุสัญญำจ้ำงอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 
 ในสัญญำจ้ำง ให้ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และเงื่อนไข
ในกำรทดลองปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรไว้ด้วย 
 ให้ผู้จัดกำรได้รับค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๓๒  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำง ผู้จัดกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออก 
 (๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ 
 (๔) คณะกรรมกำรมีมติให้เลิกจ้ำง เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
หรอืหย่อนควำมสำมำรถ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

 มำตรำ ๓๓  ให้ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหำรกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งค ำสั่ง 
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรเงินของกองทุน เพ่ือจัดท ำแผนงำน 
โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกองทุน และแผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีเสนอต่อ
คณะกรรมกำร 
 (๓) จัดท ำรำยงำนกำรบัญชีและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทนุเสนอต่อคณะกรรมกำร 
 (๔) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของนักเรียนหรือนักศึกษำ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคตเสนอต่อคณะกรรมกำร 
 (๕) บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ 
 (๖) ด ำเนินกำรติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมสัญญำที่ผู้กู้ยืมเงินท ำไว้ 
 (๗) ประสำนงำน ก ำกับดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
 (๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ตำมที่คณะกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรมอบหมำย หรอืตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง 
 ในกำรด ำเนินกำรตำม (๕) และ (๖) ผู้จัดกำรอำจจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือให้ 
ท ำหน้ำที่แทนเป็นกำรทั่วไป หรือเป็นกำรเฉพำะเรื่องก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๓๔  ในกิจกำรของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้แทนของกองทุน 
เพ่ือกำรนี้ ผู้จัดกำรอำจมอบอ ำนำจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๓๕ ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุน และรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรในกำรบริหำรกิจกำรของกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งค ำสั่ง นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร 

 
 มำตรำ ๓๖  เมื่อต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลงและยังไม่มีกำรจ้ำงผู้จัดกำรคนใหม่ หรือในกรณีที่
ผู้จัดกำรไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองผู้จัดกำรเป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ในกรณีที ่
ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้จัดกำร ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือพนักงำนของกองทุนคนหนึ่ ง
เป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร 
 ให้ผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้จัดกำร 
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หมวด ๔ 
กำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

   
 

 มำตรำ ๓๗  ก่อนเริ่มปีกำรศึกษำแต่ละปี ให้คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดลักษณะของ
เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ รวมตลอดทั้งประเภทวิชำ สถำนศึกษำ
หรือระดับชั้นกำรศึกษำ และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 ประกำศตำมวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทั่วไปโดย 
 (๑) ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ ส ำนักงำน และเผยแพร่ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน 
 (๒) ส่งให้สถำนศึกษำ และให้สถำนศึกษำที่ได้รับประกำศดังกล่ำวเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
โดยทั่วไป โดยอย่ำงน้อยต้องปิดประกำศไว้ในที่แลเห็นได้ง่ำย ณ บริเวณสถำนศึกษำ 

 
 มำตรำ ๓๘  สถำนศึกษำที่ประสงค์จะเข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้
ให้ยื่นค ำขอเข้ำร่วมด ำเนินงำนต่อกองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 สถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุนตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนด และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด หำกสถำนศึกษำใดไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอำจเพิกถอนกำรเข้ำ
ร่วมด ำเนินงำนของสถำนศึกษำแห่งนั้นก็ได้ 

 
 มำตรำ ๓๙  นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ต้องศึกษำอยู่ใน
สถำนศึกษำที่ร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ และต้องมีสัญชำติไทย มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๔๐  นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำลักษณะใด  
ให้ยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำร  ทัง้นี้ ตำมแบบและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๔๑  นักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ต้องท ำสัญญำ
กู้ยืมเงินตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ในกำรท ำสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีผู้ค้ ำประกันกำรช ำระเงินคืน
กองทุนด้วยก็ได้ 

 
 มำตรำ ๔๒  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด 
 เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที ่
ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) ให้ควำมยินยอมในขณะท ำสัญญำกู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หักเงินได้พึงประเมินของตนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ 
เพ่ือช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำคืนกองทุน 
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 (๒) แจ้งสถำนะกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่ตนท ำงำนด้วย
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๕๑ 
 (๓) ยินยอมให้กองทุนเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกูย้ืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 

 
 มำตรำ ๔๓  ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่อกองทุน
โดยกำรลงทะเบียนเรียน จ ำนวนเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ 
ต้องไดร้ับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ  ทั้งนี้ ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 ให้กองทุนจ่ำยค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้ง
ตำมวรรคหนึ่ง ให้แก่สถำนศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษำอยู่ ส ำหรับค่ำครองชีพให้กองทุนจ่ำยเข้ำบัญชีของ 
ผู้กู้ยืมเงินโดยตรง และให้ถือว่ำเงินที่จ่ำยให้แก่สถำนศึกษำหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช ำระคืนกองทุน 
 ให้ถือว่ำจ ำนวนค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพตำมที่ได้รับแจ้ง
และกองทุนได้โอนให้แก่สถำนศึกษำและผู้กู้ยืมเงิน เป็นจ ำนวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมหีน้ำที่และควำมรับผิด
ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้ หำกมียอดเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว ให้กองทุน
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทรำบด้วย 

 
หมวด ๕ 

กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
   

 
 มำตรำ ๔๔  เมื่อผู้กู้ยืมเงินส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว มีหน้ำที่ต้องช ำระเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตำมจ ำนวน ระยะเวลำ และวิธีกำรที่กองทุน
แจ้งให้ทรำบ 
 คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลำใด
ภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้วก็ได้ แต่อัตรำดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดที่คิด ณ 
วันท ำสัญญำ ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละเจ็ดจุดห้ำต่อปี และห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น 
 ในกรณีจ ำเป็น ผู้จัดกำรอำจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน 
ระยะเวลำ หรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุน
ตำมที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกำรทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑) 
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดกำรช ำระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญำตให้ผ่อนผันตำมวรรคสำม 
คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้ำต่อเดือนก็ได้ 
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 มำตรำ ๔๕  เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน 
ให้กองทุนมีอ ำนำจด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจำกหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 
 (๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่
หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตำมที่ร้องขอ 
 (๓) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๔) 
 กำรด ำเนินกำรตำม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 
 มำตรำ ๔๖  เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของกองทุนตำมมำตรำ ๔๕ (๑) ให้หน่วยงำน 
หรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จัดส่งข้อมูล
ให้กองทุนตำมท่ีกองทุนร้องขอภำยในเวลำอันสมควร 

 
 มำตรำ ๔๗  ผู้กู้ยืมเงินจะช ำระเงินคืนกองทุนก่อนก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๔๔ หรือบอกเลิก
กำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเม่ือใดก็ได้ 
 ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีหนังสือแจ้งบอกเลิกกำรกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องช ำระคืนเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้แจ้งบอกเลิก
กำรกู้ยืมเงิน 

 
 มำตรำ ๔๘  เมื่อมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ กองทุนอำจบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงิน
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้ 
 (๑) เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทรำบ
หรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในสำระส ำคัญ 
 (๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
 ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องช ำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรบอกเลิกสัญญำ 

 
 มำตรำ ๔๙  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ควำมตำย ให้สัญญำกู้ยืมเงิน หน้ำที่ และควำมรับผิด
ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป 
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิกำรหรือทุพพลภำพจนไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ ให้ผู้จัดกำรมีอ ำนำจ
พิจำรณำสั่งระงับกำรเรียกให้ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินก็ได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกนัถึงแก่ควำมตำย กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ ำประกันให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

 มำตรำ ๕๐  หนี้ที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด
ของผู้กู้ยืมเงินในล ำดับแรกถัดจำกค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ ำเป็นประจ ำวันตำมมำตรำ ๒๕๓ (๔) 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

 
 มำตรำ ๕๑  ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินดังกล่ำว เพื่อช ำระเงินกู้ยืมคืนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
โดยให้น ำส่งกรมสรรพำกรภำยในก ำหนดระยะเวลำน ำส่งภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพำกรประกำศก ำหนด 
 กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นล ำดับแรกถัดจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
และกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรประกันสังคม 
 เมื่อกรมสรรพำกรได้รับเงินจำกผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้น ำส่งกองทุน
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
 ถ้ำผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้น ำส่ง
หรือน ำส่งแต่ไม่ครบตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ หรือหักและน ำส่งเกินก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน ำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
และต้องจ่ำยเงินเพ่ิมในอัตรำร้อยละสองต่อเดือนของจ ำนวนเงินที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น ำส่ง
หรือตำมจ ำนวนที่ยังขำดไป แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนดต้องน ำส่งตำมวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่ำผู้กู้ยืมเงิน
ได้ช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้หักไว้แล้ว 

 
หมวด ๖ 

กำรเงินและกำรบัญชี 
   

 
 มำตรำ ๕๒  ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสมเพ่ือสำมำรถควบคุมและบริหำร
จัดกำรลูกหนี้ เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ของกองทุนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 มำตรำ ๕๓  กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินของกองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

 มำตรำ ๕๔  กองทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
ของกองทุน ตลอดจนรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 คณะกรรมกำรอำจตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตซึ่งมิใช่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของกองทุนท ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในเฉพำะเรื่อง และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรได้  ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 
 มำตรำ ๕๕  ให้กองทุนจัดท ำงบกำรเงินส่งผู้สอบบัญชีภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 ปีบัญชีของกองทุน ให้ถือตำมปีงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
 ในทุกรอบปี ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลซึ่งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน แล้วท ำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีภำยใน
หนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 ให้กองทุนโฆษณำรำยงำนประจ ำปีโดยแสดงงบกำรเงินพร้อมกับรำยงำนกำรสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งรำยงำนสรุปผลงำนในปีที่ล่วงมำในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

 มำตรำ ๕๖  ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ำที่ หนี้ ภำระผูกพัน พนักงำน 
และลูกจ้ำง และเงินงบประมำณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปเป็น
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 มำตรำ ๕๗  ให้ผู้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และอยู่ใน
ต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำงเดิมหรือเพรำะเหตุอ่ืน 

 
 มำตรำ ๕๘  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำประกอบด้วย
กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๔ (๑) และ (๒) และให้ผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๕๗ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อน และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๔ (๓) ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ให้ผู้จัดกำรตำมวรรคหนึ่งแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ จ ำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

 มำตรำ ๕๙  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
ด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๒๒ และคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๒๔ 
ประกอบด้วยอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรจะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตำมมำตรำ ๒๒ และมำตรำ ๒๔ 

 
 มำตรำ ๖๐  ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่โอนมำเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนตำมมำตรำ ๕๖  
ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำกับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลำงก่อน จนกว่ำ 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ แต่จะให้ได้รับเงินเดือน
หรือค่ำจ้ำงต่ ำกว่ำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

 
 มำตรำ ๖๑  ให้ถือว่ำหนี้ของผู้กู้ยืมเงินตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนี้ของผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้ำงช ำระ 
หรือยังไม่ถึงก ำหนดช ำระเป็นหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนนั้น จะต้องชดใช้คืน
ให้กองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๖๒  ให้ถือว่ำบรรดำค ำขอที่นักเรียนหรือนักศึกษำได้ยื่นขอกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้ำงพิจำรณำอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นค ำขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้ด ำเนินกำรต่อไป
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 มำตรำ ๖๓  บรรดำคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศำล ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิ
เป็นคู่ควำมแทน ในกำรนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้อำจคัดค้ำนเอกสำร 
ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถำมค้ำนหรือคัดค้ำนพยำนที่สืบไปแล้วได้ 
 ในกรณีที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำบังคับคดีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำนั้น 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

 มำตรำ ๖๔  บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะได้มี
กำรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ 
ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรที่มีข้อจ ำกัด และไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรผลิตก ำลังคนและกำรพัฒนำประเทศ สมควรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรของ 
ทั้งสองกองทุนดังกล่ำวให้เป็นเอกภำพอยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน และเพ่ิมมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๔ 
  
 มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

  
 มำตรำ ๑๖  บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง และ 
มติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้ำงถึง “กระทรวงศึกษำธิกำร” 
“รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” “ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร” หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ในกระทรวงศึกษำธิกำร หำกเกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำหรือกำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที ่
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่ำบทบัญญัตินั้นอ้ำงถึง “กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี 
 ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภำหรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโอน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐ 
วรรคสอง เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่และกำรเปลี่ยนแปลงผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในบัญชี ๔ ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
 ควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถำบันกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
ที่จัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ 

  
 มำตรำ ๑๗  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เพ่ือรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนำคต สมควรจัดตั้งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อ่ืนเข้ำด้วยกัน และให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัยในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผน และนโยบำย
ในกำรพัฒนำประเทศ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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กฎหมาย ระเบยีบ  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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คําขอเข�าร	วมดําเนินงานกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตามข�อ ๕ แห	งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษาว	าด�วยหลักเกณฑ( 

วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเข�าร	วมดําเนินงานกับกองทุน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ที่ .................                              ........................................... 

                                                             วันที่ ................................ 

เร่ือง ขอเข�าร�วมดําเนินงานกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา 

เรียน ผู�จัดการกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา 

 ด�วย                                                    เป$นสถานศึกษาของ �รัฐ  �เอกชน 
สังกัด...............................................จัดการเรียนการสอนในระดับ.............................จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่
............................มีความประสงค-จะขอเข�าร�วมดําเนินงานกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากมีความ
พร�อมในการดําเนินงานกองทุน และสามารถจัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพตามที่กําหนดไว�ในระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ว�าด�วยหลักเกณฑ- วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะ
เข�าร�วมดําเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถานศึกษาขอให�ข�อมูลเพิ่มเติมและจัดส�งเอกสารมา
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 (๑) สถานศึกษา �เคย �ไม�เคย เข�าร�วมดําเนินงานกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา 

 (๒) สถานศึกษา �เคย �ไม�เคย เข�าร�วมโครงการเงินกู�ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายได�ในอนาคต (กรอ.) 

 (๓) กฎหมายจัดตั้งสถานศึกษา (ถ�ามี) จํานวน ... ฉบับ 

 (๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา (ถ�ามี) จํานวน ... ฉบับ 

 (๕) สําเนาคําสั่งแต�งตั้งผู�บริหารสูงสุดของสถานศึกษา จํานวน ... ฉบับ 

 (๖) มีความสามารถในการจัดการศึกษา ดังน้ี 

  (๖.๑) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปCดการเรียนการสอน จํานวน ... ฉบับ 

  (๖.๒) หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีได�รับการรับรองจากองค-กรวิชาชีพ จํานวน ... ฉบับ 

  (๖.๓) ได�รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน�วยงาน           
ที่เก่ียวข�อง จํานวน ... ฉบับ 

 

/(๗) มี ... 
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 (๗) มีหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนที่มีหน�าที่ในลักษณะเดียวกัน
ของสถานศึกษาว�า สถานศึกษามีความพร�อมในการดําเนินงานกองทุนและจะกํากับดูแลให�สถานศึกษามีความพร�อม
ในเร่ืองดังจะกล�าวต�อไปน้ี ตลอดเวลาที่เข�าร�วมดําเนินงานกับกองทุน 

  (๗.๑) มีครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมต�อกับระบบ 
e-studentloan ของกองทุน อย�างเพียงพอต�อการดําเนินงานกองทุน                     

 (๗.๒) มีบุคลากรท่ีมีความรู� ความเข�าใจ และมีความสามารถในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุนได�อย�างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                      

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(.....................................................) 

ตําแหน�ง............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

................................... 
โทร............................. 
โทรสาร....................... 
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                                           บันทึกขอตกลง                       
วาดวย การเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน  

                                             พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เลขที่ .........../............. 

 บั น ทึ ก ข อต กล งฉ บับ นี้ ทํ าขึ้ น  ณ  กอ งทุ น เงิน ให กู ยื ม เพื่ อ ก ารศึ กษ า  เมื่ อ วั น ที่                         
. . . . . . เ ดื อ น . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ .  . . . . . . . .  ร ะ ห ว า ง  ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห กู ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า                                       
โดย.....................................................................ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานตั้งอยู
เลขที่  89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง                   
ก รุง เทพ มหานคร ๑ ๐ 4 0 ๐ ซึ่ งต อ ไป ในบั น ทึ กข อตกลงนี้ เรียกว า  “กองทุน” ฝ ายหนึ่ ง  กั บ
..................................................................................โดย.................................................................................
ตําแหนง..............................................................เปนผูมีอํานาจทําการแทนสถานศึกษา/เปนผูรับมอบอํานาจ 
ตามหนั งสือ (คําสั่ ง ) เลขที่ ............................................แนบทายบันทึ กขอตกลงนี้  ตั้ งอยู เลขที่
...........................ซอย....................................................ถนน ....................................................             
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย .................ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้ เรียกวา 
“สถานศึกษา”  อีกฝายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ขอ ๑ สถานศึกษา ได รับความเห็นชอบจากกองทุน ใหเข ารวมดําเนินงานกองทุน        
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานศึกษาตกลงจะปฏิบัติหนาที่
ตามที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้ และตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) ที่ออกใชบังคับอยูแลว 
ในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา โดยเครงครัด 

 ขอ ๒ ในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

  “เงินกูยืมเพื่อการศึกษา” หมายความวา เงินที่กองทุนจัดสรรใหผูกูยืมเงิน เพื่อเปน
คาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 

  “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาอยูในสถานศึกษา และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรบัการตอบรับใหเขาศึกษาในสถานศึกษาดวย  

  “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
จากกองทนุ 

  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา        
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษา และหมายความรวมถึงผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว 
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  “เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่ของสถานศึกษาที่มีหนาที่ดําเนินงานกองทุน                

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

 “ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม” หมายความวา ธนาคารผูทําหนาที่บริหารและ 
จัดการเงินใหกูยืม 

        ขอ ๓ สถานศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 

  (1) จัดใหมกีารเตรยีมการ และคัดเลือกผูกูยืมเงิน 

  (2) จัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

  (3) ตรวจสอบการรับโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และการสงคนื 

  (4) จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

  (5) กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศกึษา 

  (6) ติดตามผูกูยืมเงิน ใหชําระเงนิคนืกองทุน 

 สถานศึกษาตองควบคุมและกํากับใหผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่   
ที ่บ ันทึกขอตกลงนี ้กําหนดใหเปนหนาที่ของสถานศึกษา และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือ
ขอกําหนดตางๆของกองทุน ตลอดจนคู ม ือ  “ผู ปฏิบัต ิงานของกองทุนเงินใหกู ย ืม เพื ่อการศึกษา 
(สําหรับสถานศึกษา)” โดยเครงครัด                                                      

 สถานศึกษาตองรายงานผลการเขารวมดําเนินงานกองทุน พรอมปญหาและอุปสรรค 
ใหสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ทราบภายในสามสิบวัน 
นับถัดจากวันสิ้นภาคการศึกษาในแตละภาค  

หมวด ๑ 
การเตรยีมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงนิ 

 

 ขอ ๔ สถานศึกษาตองมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนและสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่เขารวมดําเนินงานกองทุน ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 

 ขอ ๕ สถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหมีการดําเนินการเพื่อเตรียมการและคัดเลือกผูกูยืมเงิน ดังน้ี 

  (๑) ประชาสัมพันธงานของกองทุน เผยแพรกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตาง ๆ
ของกองทุน รวมทั้ งเผยแพรวงเงินกู ยืมที่ ได รับการจัดสรรจากกองทุน ให นักเรียนหรือนักศึกษา                
และประชาชนทราบ โดยปดประกาศไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 
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                    (๒) รับแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ของนักเรียนหรือนักศึกษารวมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน ประจําสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่พิจารณาคําขอกูยืม 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ และคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่สมควรจะไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

                     (๓) อนุมัติการกู ยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ         
และไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกําหนด 

                     (๔) ประกาศรายชื่ อนั ก เรียน ห รือนั กศึกษาที่ ได รับอนุ มั ติ ให กู ยื ม เงิน กู ยื ม           
เพื่อการศึกษา โดยปดประกาศไวใน ท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 

                  (๕) รายงานผลการคดัเลือกใหกองทุน และผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืม ทราบ 

หมวด ๒ 
การจัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

 

 ขอ ๖ สถานศึกษามีหนาที่ จัดใหนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้  

                     (๑) เปดบัญชีเงินฝากกับผูบรหิารและจัดการเงนิใหกูยืม เพ่ือรับโอนเงินคาครองชีพ 

                     (๒) ทําสัญญากู ยืมเงิน โดยใหมีผู คํ้าประกันการชําระเงินคืนกองทุน ตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

              ขอ ๗ สถานศึกษา มีหนาที่สงตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบ ใหผูบริหาร       
และจัดการเงินใหกูยืม และสัญญากูยืมคูฉบับ ใหแกผูกูยืมเงิน รวมทั้งสงสําเนาสัญญากูยืมท่ีเจาหนาท่ีของ
สถานศึกษา ไดรับรองแลว ใหแกผูค้ําประกัน                                          

หมวด ๓ 
การตรวจสอบ การรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา และการสงคืน 

 
           ขอ ๘ สถานศึกษามีหนาที่เปดสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย กับผูบริหารและจัดการเงิน
ใหกูยืม โดยใชชื่อวา “บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ (ระบุชื่อสถานศึกษา………..)” เพ่ือรับโอน
เงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ที่ผูกูยืมเงินแจงขอเบิกจากกองทุน ทั้งนี้ สถานศึกษา
รับทราบวา เงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่กองทุนโอนเขาสมุดบัญชีเงินฝากใหแก
สถานศึกษาดังกลาวรวมทั้งดอกผล ยังเปนกรรมสิทธ์ิของกองทุน   
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           ขอ ๙ สถานศึกษามีหนาที่ ตรวจสอบการรับโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

                  (๑) ตรวจสอบวา เงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา        
ที่ระบุไวในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา            
และคาครองชีพ ตรงกับจํานวนเงินที่ผูกูยืมเงิน ยืนยันหรือไม หากจํานวนเงนิไมตรงกัน กองทุนจะโอนเงินคาเลาเรียน 
และหรือคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษาตามจํานวนที่นอยกวา      

  (๒) ตรวจสอบวา จํานวนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา         
ที่สถานศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายตามที่ไดลงทะเบียนเรียนจริง ภายหลังจากเสร็จสิ้น
ระยะเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา ตรงกับจํานวนเงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่
กองทุนไดโอนใหสถานหรือไม ทั้งนี้ ใหสงผลการตรวจสอบดังกลาวใหกองทุนกอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาค
การศึกษา โดยผานระบบ e-Audit ของกองทุน หากสถานศึกษาไมดําเนินการ สถานศึกษายินยอมให
กองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษา
สําหรบัภาคการศึกษาตอไป 
  (๓) กรณีที่ผลการตรวจสอบตาม (๒) ปรากฏวา มีเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย     
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผูกูยืมเงินที่มิไดใชลงทะเบียนเรียน  สถานศึกษาตองสงคืนใหแกกองทุน         
กอน วัน ส้ินเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา หากมิ ไดส งคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว                    
ถือวาสถานศึกษาผิดนัด สถานศึกษายินยอมชดใชดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอปนับแตวันผิดนัดใหแกกองทุน  
และยินยอมใหกองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา             
ใหแกสถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาตอไป 

หมวด ๔ 
การจัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

 

 ขอ ๑๐ สถานศึกษามีหนาที่จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงนิในแตละปการศึกษา ตามแบบที่กองทุน
กําหนด         

 ขอ ๑๑ สถานศึกษามีหนาท่ีเก็บแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษา พรอมหลักฐานประกอบ ไวเพ่ือการตรวจสอบ ดังนี้ 

                       (๑) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินไมไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ
คําขอกูยืมไว หกสิบวันนับตั้งแตวันที่ไมไดรับการอนุมัติ                         

                         (๒) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน ไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ      
คําขอกูยืมไว จนกวานักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมไดทําสัญญากูยืมเงินและสถานศึกษาไดสง
ตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบใหผูบริหารและจัดการเงินให กูยืม เปนที่ เรียบรอยแลว                  
โดยมีหลักฐานการสงของสถานศึกษา และการรับเอกสารของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเก็บไวเปน
หลักฐานแทนเก็บแบบคําขอกูยืม 

หมวด ๕ 
การกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศึกษา 
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 ๕ 

 ขอ ๑๒ สถานศึกษามีหนาที่ กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ในระหวางกําลังศึกษา ดังนี้ 

  (1) กําหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกูยืมเงนิ 

  (๒) จัดใหมีการปฐมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการกูยืม และการชําระเงินคนืกองทุน 

  (๓) จัดใหมีอาจารยท่ีปรกึษาทําหนาที่ใหคําแนะนําแกผูกูยืมเงิน  

  (๔) ตรวจสอบวา ผูกูยืมเงิน ไดลงทะเบียนเรียนหรือไม หากไมไดลงทะเบียนเรียน 
ตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาเพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ระงับการโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา 

  (๕) ติดตามผลการศึกษาของผูกูยืมเงินอยางตอเนื ่อง และรายงานผลการศึกษา 
ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด เพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
ระงับการโอนเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 

  (๖) แจงการพนสภาพการเปนนักเรียนหรอืนักศึกษาของผูกูยืม ไมวาดวยกรณีใด ๆ 
ใหผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้                             

   (๖.๑) กรณีพนสภาพเนื่องจากตาย ใหแจงทันทีท่ีทราบโดยใหสงหลักฐานการตาย
ไปใหดวย  

   (๖.๒) กรณีพนสภาพเนื่องจากลาออก ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูกูยืมเงิน
ลาออก 

   (๖.๓) กรณีพนสภาพเนื ่องจากผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กองทุนกําหนดและไมไดรับอนุญาตผอนผันจากกองทุน  ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบผลการศึกษา 

     (๖.๔) กรณีที่พนสภาพเนื่องจากมีความประพฤติเสียหาย ใหแจงภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสถานศึกษามีคําสั่งใหพนสภาพ 

  (๗) จัดหรือสนับสนุนใหมีกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะสําหรับ
ผูกูยืมเงิน เพื่อสรางจิตสํานึกตอสังคมและความรับผิดชอบในการชําระหนี้คนืกองทุน                                            

หมวด ๖ 
การตดิตามผูกูยืมเงนิใหชําระเงนิคืนกองทุน 

 

 ขอ ๑๓ กอนที่ผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่จัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) ปจฉิมนิเทศแกผู กูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเกี่ยวกับการชําระเงินคืนกองทุน      

  (๒)  สํารวจและจัดทําทะเบียนที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่เปนปจจุบันของผูกูยืมเงิน  
เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารกับกองทุน 
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 ๖ 

 ขอ ๑๔ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว สถานศึกษามีหนาที่ใหการ
สนับสนุนกองทุน ในการติดตามใหผูกูยืมเงิน ซึ่งเคยเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชําระเงินคืน
กองทุน 

หมวด ๗ 
มาตรการกํากับสถานศึกษา 

 

 ขอ ๑๕ สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาท่ี จะตองไมกระทําการใด ๆ             
ในลักษณะนํ ากองทุ นไปโฆษณาประชาสั มพั นธ ให บุ คคลใดๆเข ามาศึ กษาในสถานศึกษาของตน                   
นอกจากขอความตามท่ีกองทุนกําหนด 

 ขอ ๑๖ ในกรณีที่สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาหนาที่ ไมปฏิบัติหนาท่ีตาม        
ที่ กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้  หรือตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) กําหนดไวที่ออกใชบังคับ
อยูแลวในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา สถานศึกษาตกลงใหกองทุน
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังนี้ 

  (๑) เตอืนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหถูกตอง 

  (๒) ระงับการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษารายใหม ในคณะหรือสาขาวิชา      
ที่จัดการศึกษาไมไดคุณภาพ ตามท่ีกองทุนกําหนด         

  (๓) เพิกถอนการเขารวมดําเนินงานกับกองทุน                                 

  (๔) ดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความ     
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
  

……………………………………………………                                 ……………………………………………………. 
(                                          )                                 (                                             ) 
 ผูจัดการกองทุน ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา 
 

……………………………………………………                                  …………………………………………………… 
(                                          )                                  (                                            )  
 พยาน พยาน  
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กฎหมาย ระเบยีบ  
ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
ที่ยังคงใช้บังคบัต่อไปตาม มาตรา 64  

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2560 

 



suprapolp
Typewritten Text
120



suprapolp
Typewritten Text
121



122 
 

 
ประกาศกองทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน 
 



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
123



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
124



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
125



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
126

suprapolp
Text Box



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
127



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
128

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
129



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
130



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
131



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
132



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
133



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
134



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
135



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
136



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
137



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
138



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
139



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
140



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
141



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
142



suprapolp
Text Box
143

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
144



suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box

suprapolp
Text Box
145



146 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เร่ือง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรทีจ่ะให้เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  

ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกองทุน www.studentloan.or.th 
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ประจำปีการศึกษา 2564 

ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกองทุน www.studentloan.or.th 
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ประกาศกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินคืนกองทุน 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการน าสง่เงนิให้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตกิองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
น าส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน  
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. 2560  
 ข้อ  2   ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการโอนเงินกู้ยืมที่ ได้รับจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บัญชีรับช าระหนี้จากกรมสรรพากร” เลขที่บัญชี 989-8-
570911-0  
 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑ์ประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 

 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือให้เจ้าพนักงาน
น าส่งเงินกู้ยืมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
 (2) หน่วยงานของรัฐอื่นใดนอกจากหน่วยงานตาม (1) และ 
 (3) หน่วยงานเอกชน ที่เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  
 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า  
 (1) พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน  
หรือหน่วยงานอื่นใดของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 (2) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่มิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงิน 
จากกองทุน และ  
 (3) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการโอนเงินกู้ยืมที่ได้รับจากหน่วยงาน ซึ่งได้หักเงินได้  
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จากผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 เข้าบัญชี
ของกองทุน 
 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 17  กันยายน พ.ศ. 2562 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงนิกูย้ืมคืน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
แล้วน าส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กรมสรรพากร 1 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา” 
 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑ์ประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืน 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

(ฉบับที ่2) 

 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
 (2) หน่วยงานของรัฐอื่นใดนอกจากหน่วยงานตาม (1) และ 
 (3) หน่วยงานเอกชน ที่เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล 
 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า  
 (1) พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน  
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงิน 
จากกองทุน 
 (2) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่มิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงิน 
จากกองทุน และ  
 (3) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 “ระบบ e-PaySLF” หมายความว่า ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร 
 ข้อ 2 ให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยให้เข้าใช้ระบบ e-PaySLF และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

/ (1) กรณีที ่… 

suprapolp
Text Box
164



-2- 
 

 (1) กรณีที่หน่วยงานยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร หรือระบบบริการ Tax Single 
Sign On ของกระทรวงการคลัง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (ก) กรอกค าขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร 
(ภ.อ.01) พร้อมพิมพ์แบบ ภ.อ.01 และแบบข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี 
ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) มายื่นต่อส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
หรือท่ีกองบรหิารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนกิส์ ทั้งนี้ กรณีท่ีหน่วยงานมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสาร
หลักฐานแทน ให้มีหนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องมาแสดงด้วย หรือ 
 (ข) กรอกค าขอยื่นใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของกระทรวงการคลัง แล้วพิมพ์ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มายื่นต่อส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
ที่สถานประกอบการตัง้อยู่ หรือท่ีกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ 
กรณีท่ีหน่วยงานมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารหลักฐานแทน ให้มีหนังสือมอบอ านาจ และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาแสดงด้วย 
 (2) กรณีที่หน่วยงานมีหมายเลขผู้ใช ้(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับเขา้สู่ระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรแล้ว แต่ยังมิได้ขอเพ่ิม
ประเภทกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ยื่นค าขอน าส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตามแบบค าขอเพิ่ม/ลดประเภท แบบแสดงรายการยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.02) 
 ข้อ 3 กรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้หน่วยงานซึ่งได้รับแจ้งจ านวนเงินกู้ยืม
และรายชื่อผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน เข้าสู่ระบบ e-PaySLF ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 
และตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
 กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนตามรายชื่อที่กองทุนแจ้งให้ทราบ ไม่ได้อยู่ในสังกัด 
ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานแจ้งยกเลิกรายชื่อดังกล่าวผ่านระบบ e-PaySLF โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ดาวน์โหลด (Download) ไฟล์รายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
จากระบบ e-PaySLF และด าเนินการแก้ไขรายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในสังกัดให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ต้องระบุเหตุผลการแก้ไข และอัปโหลด (Upload) ไฟล์รายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในสังกัดที่ได้แก้ไข
ให้ถูกต้องแล้วเข้าสู่ระบบ e-PaySLF โดยต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่หน่วยงานได้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 
ที่อยูใ่นสังกัด หรือ 
 (2) ให้ยกเลิกรายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของหน่วยงาน ในรายการข้อมูลรายชื่อ 
ผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-PaySLF โดยตรง ทั้งนี้ ต้องระบุเหตุผลการยกเลิก โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่หน่วยงานได้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่อยูใ่นสังกัด 
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 ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานได้ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน ว่าถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว  
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) หักเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงิน 
เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
 (2) ท าการยืนยันรายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวบนระบบ e-PaySLF และ 
 (3) พิมพ์ชุดช าระเงิน (Pay-in Slip) ออกจากระบบ e-PaySLF พร้อมน าเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงินที่อยูใ่นสังกัดซึ่งถูกหักไว้ตาม (1) มาช าระตามช่องทาง
ที่ปรากฏในชุดช าระเงิน (Pay-in Slip) ภายในก าหนดเวลาน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยต้องเป็นช่องทาง 
การช าระเงิน ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ช าระเป็นเงินสด เข้าบัญชีชื่อ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 
 (ข) ช าระด้วยเช็ค ซึ่งเป็นเช็คธนาคารและสาขาที่หน่วยงานเปิดบัญชี ไปช าระ  
ณ สาขาของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุผู้รับเงิน คือ “กรมสรรพากร 2 เพื่อรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา” 
 (ค) ช าระด้วยแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ซึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปช าระ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน)  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุผู้รับเงิน คือ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา หรือ 
 (ง) ช าระด้วยตั๋วแลกเงิน (Draft) ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินของทุกธนาคาร สาขาในต่างจังหวัด 
ไปช าระ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเดียวกัน โดยระบุผู้รับเงิน คือ 
“กรมสรรพากร 2 เพื่อรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา 
 ขอ้ 5 เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อ 4 แล้ว ให้กองทุนตรวจสอบความถูกต้องและจัดท า
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานดังกล่าวภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่หน่วยงาน 
ได้น าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงินซึ่งถูกหักไว้ตามจ านวน  
ที่กองทุนแจ้งให้ทราบ มาช าระตามช่องทางที่ปรากฏในชุดช าระเงิน (Pay-in Slip) 
 ทั้งนี้ หน่วยงานต้องจัดเก็บใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานการหักเงินได้  
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน และเป็นหลักฐาน 
การช าระเงินตามข้อ 4 (3) แล้ว 
 ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 
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กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



 
 
 

พระราชบัญญัติ  
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

พ.ศ. 2542 

------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 

เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภิบาล และพนักงาน

องคการของรัฐ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี ้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542"  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3 ใหยกเลิก  

(1) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

พ.ศ. 2498  

(2) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498  

(3) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530  

(4) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ 

"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา  

(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง  

(2) ขาราชการกรงุเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  

(3) ขาราชการครตูามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู 

(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ  

(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  

(6) ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  

(7) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  

(8) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
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(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย  

(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  

(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรอืผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวย

เทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการเมอืงพัทยา  

(13) ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวา

ดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  

(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน  

(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรฐัวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่ตัง้ขึ้นโดยพระราช บัญญัติหรือพระ

ราชกฤษฎีกา  

(16) ขาราชการ พนักงาน หรอืเจาหนาทีอ่ื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาทีข่องรัฐตาม พระราชบัญญตัินี ้ 

"เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เจาหนาทีข่องรัฐซึ่งออกจากราชการหรอืพนจาก ตําแหนงโดย

มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ และกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอืน่ใดอนัเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจาหนาทีข่องรัฐ  

มาตรา 5 ใหเจาหนาทีข่องรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  

เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญมีสิทธิขอมบัีตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญได และใหสวน

ราชการเจาสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกลาวให  

การขอมีบัตรประจําตัว การออกบตัรประจําตัว และลักษณะของบตัรประจําตัวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 6 ใหบุคคลดังตอไปนี ้เปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐ  

(1) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมอืง ทุกตําแหนง 

นอกจากทีร่ะบุใหบุคคลอื่นเปนผูออกบัตร  

(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารง ตําแหนงเทียบเทา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ กระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการ

ทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง  

(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย สําหรับ ตําแหนงขาราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง สําหรับตําแหนงอธิบดีหรอืหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ม ีฐานะเปนกรม 

ในกระทรวงหรือทบวง ตําแหนงอืน่ทุกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานกังานปลัดทบวง และตําแหนงผูวาการ

ผูอํานวยการ หรอืผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอืน่ของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือ องคการมหาชนที่อยูในสังกัดหรือกํากับ

ดูแลของกระทรวงหรือทบวงนั้น  

(5) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สําหรับตําแหนงอื่นทุกตําแหนงใน กรมหรอืสวน

ราชการนั้น  

(6) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครระดับ 11  

(7) ปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ 10 ลงมา  

(8) ประธานรัฐสภา สําหรับตําแหนงประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝาย การเมืองใน

รัฐสภา  
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(9) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร  

(10) ประธานวฒิุสภา สําหรับตําแหนงประธานวฒิุสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการ วุฒิสภา 

และขาราชการรฐัสภาฝายการเมืองในวุฒิสภา  

(11) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร  

(12) เลขาธิการวุฒิสภา สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

(13) ประธานศาลฎีกา สําหรับตําแหนงขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ ฝายตุลาการ  

(14) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับตาํแหนงทีต่่ํากวาผูวาราชการจังหวัดในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัด จังหวัดนั้น และ

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน จังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล 

กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล และกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการเมือง พัทยา  

(15) นายอําเภอ สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และ

องคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวย ผูใหญบาน  

(16) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่น สําหรับตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนกังานสวนตําบล และพนักงานเมอืงพัทยา  

(17) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรอื องคการมหาชน 

สําหรับตําแหนงเจาหนาทีห่รอืพนกังานในหนวยงานนั้น  

มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาทีข่องรฐัที่ออกตามบทนยิามคําวา "เจาหนาที่ของรัฐ" ใน มาตรา 4 ให

กําหนดผูมอีํานาจออกบัตรประจาํตัวไวดวย  

มาตรา 8 บัตรประจําตัวซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชไดหกปนับแตวันออกบัตร เวนแตบัตร ประจําตัวสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐที่มีวาระการดํารงตําแหนงนอยกวาหกปใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระ การดํารงตําแหนง และบัตร

ประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญทีใ่ชไดในวนัที่ผูถือบัตรมีอายุ ครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหคงใชไดตลอดชีวิต  

มาตรา 9 ในกรณีที่บัตรประจําตวัจะหมดอาย ุผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้น หมดอาย ุ 

ในกรณทีี่บัตรหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสาํคัญ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด  

ในกรณทีี่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชือ่ตัวและชื่อสกุล ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายใน สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

อนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล แลวแตกรณี  

มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัตินี ้ออกจากราชการหรอื พนจาก

ตําแหนง ใหเปนอันหมดสิทธทิี่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป  

ในกรณทีี่ผูถือบัตรประจําตัวไดเลือ่นยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนงหรอืยายสังกัด ใหผูนั้นขอ บัตรประจําตวัใหมตาม

ยศ ชั้น ระดับ ตําแหนง หรือสังกัดใหมนั้นภายในสามสิบวันนับแตวนัเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยาย

สังกัด  

มาตรา 11 ถาผูถือบัตรประจําตวัสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใดไดรับโทษจําคุกโดย คําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดทีไ่ดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ เปนบุคคลลมละลายทุจริต

ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย หรือยินยอมใหผูอืน่นําบัตรประจําตัวนั้นไปใชในทาง ทุจริตใหเปนอนัหมดสทิธทิี่จะใชบัตร

ประจําตัวนั้นตอไป  

มาตรา 12 ผูใดมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐผูรบับําเหน็จ บํานาญ ใชหรอืแสดงบตัร ประจําตัววาตน

เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือนถึงหาป และปรบัตั้งแตหนึ่ง

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  

มาตรา 13 บรรดาบัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวขาราชการการเมือง บัตรประจําตัวขาราชการ 

กรุงเทพมหานคร บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล บัตรประจําตัวพนักงานสุขาภิบาล บัตรประจําตัวพนักงาน องคการของรัฐ 
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และบัตรประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญทีไ่ดออกกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับใหคง ใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนัน้

หมดอาย ุ 

มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงทีอ่อกตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการพนักงานเทศบาล พนักงาน

สุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐทีใ่ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับได

ตอไปเทาทีไ่มขดัหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการออกกฎ กระทรวงตามพระราชบัญญัตนิี้  

มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อ ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตนิี้  

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
ชวน หลีกภัย  
นายกรัฐมนตร ี
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แบบฟอร์ม 
 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. .......... 

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------  

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม 
การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หนว่ยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
     (                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 
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หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ตำแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานท่ีทำงาน       
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ตำบล/แขวง                            
อำเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ำงาน                         อยู่บ้านเลขท่ี                
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ตำบล/แขวง                       
อำเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง     
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลเกีย่วกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทนุ 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงช่ือ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ตำแหน่ง                                     
 

สำหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราช
จากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด และรับรองสำเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้รับบำเหน็จบำนาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 



 

 
 

หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
เพื่อนำไปขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับการโอนเงินค่าครองชีพ 

 

  
  ชื่อสถานศึกษา....................................................................... 

 รหัสสถานศึกษา..................................................................... 

 วันที่............เดือน.....................................ปี.................. 

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับการ          
โอนเงินค่าครองชีพ 

เรียน ............................................................................................................................................................................                   

ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25................ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ นั้น  

บัดนี้ สถานศึกษาได้พิจารณาคัดเลือก และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้พิจารณาอนุมัติให้ท่านกู้ยืมเงิน           
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว โดยท่านเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก               
จากสถานศึกษา และผ่านการอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงขอแจ้งผลดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและดำเนินการ 
ดังนี้ 

1. นำหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สำหรับการโอนเงินค่าครองชีพ ฉบับนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อกับธนาคารที่ท่านเลือกตามสัญญากูย้ืมเงิน 

 1.1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 1.2 บมจ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2. การขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ท่านสามารถเลือกแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้      
เปิดบัญชีโดยไม่ต้องนำเงินเข้าฝาก (เปิดบัญชีเป็น 0 ) ซึ่งบัญชีดังกล่าวสำหรับรับโอนเงินค่าครองชีพรายเดือนจากกองทุนเงินให้กู้ยืม     
เพื่อการศึกษา ตามสัญญากู้ยมืเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเท่านั้น โดยธนาคารจะมอบบัญชีเงินฝาก หรือรายละเอียดของบัญชี
เป็นหลักฐานการเปิดบัญชีมาให้ท่าน 1 ฉบับ เพื่อนำไปยื่นที่สถานศึกษาประกอบการทำสัญญากูย้ืมเงิน 

3. กรณีที่ท่านต้องการทำบัตร ATM ให้แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม    
แรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM ประเภทบัตรธรรมดาใบที่ 1 เท่านั้น และธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี   
เมื่อครบปีโดยการหักเงินจากบัญชี โดยท่านจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงชื่อ............................................................................ 

     (……………………..…………………..……………) 
ตำแหนง่……………………………………………………… 

(ผูไ้ด้รับมอบอำนาจพร้อมประทบัตราสถานบนัการศึกษา (ถา้ม)ี ) 

สำหรับสถานศึกษาลงนาม 
กยศ.104 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
  

สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                                 ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………................ ......... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 1 เงินกู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
ของผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน และผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนทีเ่ป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาทีผู้่กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
และจะจ่ายเงินกู ้ยืมส่วนที ่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้กู ้ยืมเงินตามที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดือน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคล       
ที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่เริ่มกู้ยืมเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงิน
สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐาน    
ในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 

 

 

 

                                                                    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี 
และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขต
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

 กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ 
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ 
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้
 
หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้ กู้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่          
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อกำหนด หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินนำเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้กู้ยืมจากผู้ให้กู้ยืม ก่อนปี
การศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพ่ิมอันได้แก่เบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ 
และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนต้ังแต่ปีการศึกษา 2549  จากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญานี้          
ทุกประการ 
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 8. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเคยทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าหนึ่งฉบับ ไม่ว่าสัญญาฉบับ
ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี หรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 

การให้ความยินยอม 

 9. ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 
 
การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง 
จากวันที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งให้พ้นสภาพการเป็น นักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี สำหรับการชำระเงิน
กู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู ้กู ้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนด ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  
หรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อป ีโดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ย หรือประโยชน์
อื่นใด ให้คิดต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

      ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  
 

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของ 
เงินต้นที่ต้อง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง

จุด
ห้า) 

2.5 
(สอง
จุด
ห้า) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม

จุด
ห้า) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
ห้า) 

5.0 
(ห้า) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

      นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้  
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  13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานะ    
การเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน           
และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย          
หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบจำนวนหนี้            
ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน                 
ข้อ 13. (2) ก หรือ ข แล้วแต่กรณี  

                          หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับ
แจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 (2)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

 ก. ผู้กู ้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู้ ให้กู ้ยืมกำหนด โดยธนาคาร             
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี 
เงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้น
จะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชี
เพ่ือชำระหนี้  

 ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็นงวด ๆ รายปี และ   
ไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดค้างชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่เบี้ยปรับใหแ้ก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี หรือตาม
อัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น           
และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู ้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชี เงินฝากของ           
ผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น       
ที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้              
การดำเนินคดี การบังคับคดี  การไถ่ถอนทรัพย์ที่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี ่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน            
ทุกประการ 

 ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่ 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิ
กู ้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ยืม               
โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา  
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 12. หากพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่               
ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  
 
 
ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู ้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้วและ
ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับก ารศึกษา 
และค่าครองชีพ) ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา  ซึ่งเป็น
หลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์............ .......... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึก ษา ลักษณะที่ 1 เงินกู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
ของผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนทีเ่ป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาทีผู้่กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
และจะจ่ายเงินกู ้ยืมส่วนที ่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้กู ้ยืมเงินตามที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดือน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำ
หน้าที่แทนผู้ให้กู ้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู ้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์                 
ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่เริ่มกู้ยืมเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงิน
สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐาน           
ในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี 
และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขต
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง               
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้
 
หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่               
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด  
หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู ้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู ้กู ้ยืมเงินนำเงินที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้ กู ้ยืมจากผู้ให้กู ้ยืม               
ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณี         
ผิดนัดชำระเงินคืนที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549             
จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม            
พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญานี้ทุกประการ 
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 8. ในกรณีที ่ผู ้กู ้ยืมเงินเคยทำสัญญากู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าหนึ ่งฉบับ  ไม่ว่าสัญญา           
ฉบับดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี หรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็น
รายปี และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 

การให้ความยินยอม 

 9. ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 
 
การชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
แรก ภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี สำหรับการชำระเงิน
กู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ใหผู้้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ซ่ึงเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการ
เงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

  ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของ 
เงินต้นที่ต้อง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง

จุด
ห้า) 

2.5 
(สอง
จุด
ห้า) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม

จุด
ห้า) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
ห้า) 

5.0 
(ห้า) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

  นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้  
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 13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ีต้อง
แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เร่ิมปฏิบัติงาน 
และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบ
จำนวนหนี้ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าท่ีต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางท่ีกำหนดไว้
ในข้อ 13. (2) ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงิน          
ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 (2) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู ้กู ้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู ้กู ้ยืมเงินชำระเงินต้นและ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

  ก. ผู ้กู ้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  ณ ธนาคารที่ผู ้ให้กู้ยืมกำหนด โดยธนาคาร             
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี       
เงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด          
ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้ง          
ความประสงค์ให้หักบัญชีเพ่ือชำระหนี้  

  ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็นงวด ๆ รายปี และ       
ไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด        
ค้างชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5  
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปีหรือตามอัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงิน
ชำระหนี้เสร็จสิ้น และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่          
ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน 
เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เพ่ือให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่ 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 
หรือประโยชน์อื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่า 
ผู้กู้ยืมเงนิไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับ
ผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา          
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด 
ตามข้อ 12. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิ น การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่ นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  

ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู ้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้วและ
ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับก ารศึกษา 
และค่าครองชีพ) ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา  ซึ่งเป็น
หลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 

ลักษณะที่ 2 เงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นกัเรียนหรอืนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น 
ความตอ้งการหลัก ซึง่มีความชัดเจนของการผลติกำลงัคนและมีความจำเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ 

ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                                    ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ 

 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา ลักษณะที ่ 2 เงินกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินที่ ศึกษาในสาขาวิชา      
ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยคู่สัญญาได้ตกลงกัน              
มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนทีเ่ป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาทีผู้่กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
และจะจ่ายเงินกู ้ยืมส่วนที ่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้กู ้ยืมเงินตามที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดื อน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่เริ่มกู้ยืมเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่า  
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและอนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุน           
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

                       4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้
 
หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือ หรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถื อว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่         
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

                   6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด  
หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู ้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู ้กู ้ยืมเงินนำเงินที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้กู้ ยืมจากผู้ให้กู ้ยืม             
ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญา
ฉบับนี้  และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน               
อนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญานี้ทุกประการ 
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 8. ในกรณีที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินเคยทำสัญญากู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษามากกว่าหนึ ่งฉบับ ไม่ว่าสัญญา           
ฉบับดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปีหรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็น
รายปี และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 

การให้ความยินยอม 

 9. กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบุคคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง               
จากวันที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งให้พ้นสภาพการเป็น นักเรียนหรือนักศึกษา                      
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี สำหรับการชำระเงิน                                          
กู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือประโยชน์  
อื่นใด ในอัตราดังต่อไปนี้ 

 ก. ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

       ข. ร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

         ค. ร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) ต่อปี สำหรับผู ้กู ้ยืมเงินที ่สำเร็จการศึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์        
(Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

 โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 
ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

 ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 
งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของ 
เงินต้นที่ต้อง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง

จุด
ห้า) 

2.5 
(สอง
จุด
ห้า) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม

จุด
ห้า) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
ห้า) 

5.0 
(ห้า) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

 นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่งชำระ
เงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้ 
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 13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานะการ
เป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน    
และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย      
หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบจำนวนหนี้            
ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน            
ข้อ 13. (2) ก หรือ ข แล้วแต่กรณี  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม         
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงิน             
ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

     (2) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

 ก. ผู้กู ้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี ้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนด โดยธนาคาร                 
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี  
เงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้น
จะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชี
เพ่ือชำระหนี้  

 ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็น งวด ๆ รายปี และ          
ไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดค้างชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาต  
ให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่เบี้ยปรับใหแ้ก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี หรือตาม
อัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น               
และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู ้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชี เงินฝากของ                 
ผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น          
ที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้          
การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที ่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี ่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน                          
ทุกประการ 

 ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู ้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่ 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิ
กู ้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ยืม               
โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา            
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู ้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใดตามข้อ 12.                    
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  

ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู ้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้วและ
ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
การศึกษา ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ป็นความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการ
ผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซ่ึงผู้กู้ยืมเงินได้
ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาต้ังแต่เร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 
ลักษณะที่ 2 เงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นกัเรียนหรอืนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น 

ความตอ้งการหลัก ซึง่มีความชัดเจนของการผลติกำลงัคนและมีความจำเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ 
ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 

  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จงัหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที ่ 2 เงินกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักซ่ึงมีความชดัเจนของการผลติกำลงัคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนทีเ่ป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาทีผู้่กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
และจะจ่ายเงินกู ้ยืมส่วนที ่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้กู ้ยืมเงินตามที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดือน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิกส์ในแบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น      
ความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่เริ่มกู้ยืมเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยัน     
การเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 

                          
                                                                    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
อนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 700 ,000 บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 บาท      
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง           
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินทีผู้่กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้
 
หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่               
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด  
หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินนำเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้กู้ยืมจากผู้ให้กู้ยืมก่อนปี
การศึกษา 2549 มาแล้วท้ังหมด รวมท้ังค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระ
เงินคืนที ่เก ิดขึ ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี ้  และ/หรือเงินที ่ ได้ร ับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั ้ งแต่ปีการศึกษา 2549                          
จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม 
พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญานี้ทุกประการ 

 8. ในกรณีที ่ผู ้กู ้ยืมเงินเคยทำสัญญากู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษามากกว่าหนึ ่งฉบับ  ไม่ว่าสัญญา          
ฉบับดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี หรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็น
รายปี และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 
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การให้ความยินยอม 

 9. กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบุคคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิ นกู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก 
ภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี สำหรับการชำระเงิน
กู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ใหผู้้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ซ่ึงเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการ
เงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดในอัตราดังต่อไปนี้ 

  ก. ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

      ข. ร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

                  ค. ร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) ต่อปี สำหรับผู้กู ้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

      โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ให้คิด
ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

   ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของ 
เงินต้นที่ต้อง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง

จุด
ห้า) 

2.5 
(สอง
จุด
ห้า) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม

จุด
ห้า) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
ห้า) 

5.0 
(ห้า) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

  นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้  
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 13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้อง
แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เร่ิมปฏิบัติงาน 
และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบ
จำนวนหนี้ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ 13. (2) ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงิน            
ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 (2)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู ้กู ้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู ้กู ้ยืมเงินชำระเงินต้นและ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

 ก. ผู ้กู ้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  ณ ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนด โดยธนาคาร            
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี 
เงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด         
ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้ง          
ความประสงค์ให้หักบัญชีเพ่ือชำระหนี้  

 ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู ้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็น งวด ๆ รายปี  
และไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด
ค้างชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5  
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปีหรือตามอัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงิน
ชำระหนี้เสร็จสิ้น และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่           
ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน 
เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เพ่ือให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่  
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 
หรือประโยชน์อื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่า 
ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับ
ผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา           
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ใหกู้้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตาม
ข้อ 12. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  
 
ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้ว และยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา 
รวมทั ้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู ้ยืมกองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที ่ 2 เงินกู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซ่ึงผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษา
ต้ังแต่เร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 
ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 

หรือสาขาวิชาทีก่องทนุมุง่ส่งเสรมิเปน็พิเศษ 
ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 

  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู ้ยืม           
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษา
อยู่ และจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดือน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 
และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือ
ชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่
เริ่มกู้ยืมเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 

  

                          
                                                                    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและอนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุน            
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

 กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้

 
หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อส าระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่         
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

                 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว 
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อกำหนด หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

                  7. ผู้กู ้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู ้กู ้ยืมเงินนำเงินที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้กู ้ยืมจากผู้ให้กู ้ยืม               
ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญา
ฉบับนี ้  และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้                                            
ในอนาคต (กรอ.)  มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญานี้ทุกประการ 

               8. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเคยทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าหนึ่งฉบับ ไม่ว่าสัญญาฉบับ
ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปีหรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 
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การให้ความยินยอม 

 9. ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง     
จากวันที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งให้พ้นสภาพการเป็น นักเรียนหรือนักศึกษา                  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี สำหรับการชำระเงินกู้ยืม
คืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือประโยชน์
อื่นใด ในอัตราดังต่อไปนี้ 

     ก. ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

                      ข. ร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี                       

                       โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั ้งนี ้ การคิดดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่            
5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

      ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของ 
เงินต้นที่ต้อง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง

จุด
ห้า) 

2.5 
(สอง
จุด
ห้า) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม

จุด
ห้า) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
ห้า) 

5.0 
(ห้า) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

      นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้ 

 



238 

 

4/6 

 

 13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานะ     
การเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน    
และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย      
หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบจำนวนหนี้            
ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน           
ข้อ 13. (2) ก หรือ ข แล้วแต่กรณี  

                         หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงิน      
ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

     (2) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

 ก. ผู้กู ้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี ้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนด โดยธนาคาร             
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี  
เงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้น
จะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชี
เพ่ือชำระหนี้  

 ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็น งวด ๆ รายปี และ    
ไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดค้างชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่เบี้ยปรับใหแ้ก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี หรือตาม
อัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น       
และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู ้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชี เงินฝากของ                
ผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น             
ที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้             
การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน            
ทุกประการ 

 ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่ 

 

 



239 

 

5/6 

การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิ
กู ้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ยืม                 
โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา             
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู ้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใดตามข้อ 12.                    
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ                  
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิ น การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่ นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  

 
ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู ้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ               
ที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้วและยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยัน
การเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซ่ึงผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียน
ไว้ทุกภาคการศึกษาต้ังแต่เร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 

ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาทีก่องทนุมุง่ส่งเสรมิเปน็พิเศษ 

ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 3 เงินกู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่เกี ่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู ้ยืมเงินที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ          
โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนทีเ่ป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาทีผู้่กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
และจะจ่ายเงินกู ้ยืมส่วนที ่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้กู ้ยืมเงินตามที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดือน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 
และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อ
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันที่เร่ิม
กู้ยืมเงินจนกระทั่งผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื ่อ
การศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 

                                                                                              
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
อนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เกิน 700 ,000 บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 บาท      
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี ้ วงเงินการให้กู ้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม          
เพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง                
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงนิที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้

หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่               
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด             
หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู ้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู ้กู ้ยืมเงินนำเงินที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้กู ้ยืมจากผู้ให้กู ้ยืม              
ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัด
ชำระเงินคืนที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  จาก
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ให้กู ้ยืม         
พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญานี้ทุกประการ 

 8. ในกรณีที ่ผู ้กู ้ยืมเงินเคยทำสัญญากู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษามากกว่าหนึ ่งฉบับ  ไม่ว่าสัญญา          
ฉบับดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี หรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็น
รายปี และเงือ่นไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 
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การให้ความยินยอม 

 9. กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบุคคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก 
ภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี สำหรับการชำระเงิน
กู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ใหผู้้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ซ่ึงเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการ
เงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดในอัตราดังต่อไปนี้ 

  ก. ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

 ข. ร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี  

  โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ให้คิด
ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

  ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ร้อยละของ 
เงินต้นที่ต้อง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง

จุด
ห้า) 

2.5 
(สอง
จุด
ห้า) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม

จุด
ห้า) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
ห้า) 

5.0 
(ห้า) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

      นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้  
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 13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้อง
แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูก
หักไม่ครบจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าท่ีต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทาง
ที่กำหนดไว้ในข้อ 13. (2) ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี  

  หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับ
แจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 (2)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู ้กู ้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู ้กู ้ยืมเงินชำระเงินต้นและ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

  ก. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ณ ธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด โดยธนาคารจะออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชี          
เงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์
ให้หักบัญชีเพ่ือชำระหนี้  

  ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืม
กำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็น งวด ๆ รายปี และ       
ไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด        
ค้างชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5  
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปีหรือตามอัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืม
เงินชำระหนี้เสร็จสิ้น และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่           
ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน 
เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เพ่ือให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่  
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 
หรือประโยชน์อื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่า 
ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับ
ผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา            
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ใหกู้้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตาม
ข้อ 12. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู ้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  

ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 3 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษที่ผู้กู้ยืม
เงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้ว และยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมท้ังได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิก
เงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้        
ทุกภาคการศึกษาต้ังแต่เร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 

ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
ใช้สำหรับปกีารศึกษา 2564 

  

สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................…………
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 4 เงินกู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
ของผู้กู้ยืมเงินที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนทีเ่ป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาทีผู้่กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
และจะจ่ายเงินกู ้ยืมส่วนที ่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้กู ้ยืมเงินตามที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดื อน  
ทั ้ งนี ้  ผู ้ ให้ก ู ้ ย ืมจะจ่ายเง ินกู ้ย ืมดั งกล่าวภายหลังจากที ่ผู ้ก ู ้ ย ืม เง ินได้ลงลายมือชื ่อหรือลายมือชื ่ ออ ิ เล ็กทรอนิกส ์ ใน  
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดี
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือ
ธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าท่ีแทนผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันทีเ่ร่ิมกู้ยืมเงินจนกระทั่ง
ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวเป็น
หลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 

 

                                                                                              
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 (หนึ่ง) ปี ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 (สอง) ปี    
ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

 กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้
 
หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็นหนัง สือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่        
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด  
หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู ้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู ้กู ้ยืมเงินนำเงินที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้กู้ ยืมจากผู้ให้กู ้ยืม                  
ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญา
ฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญานี้ทุกประการ  

                8. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเคยทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าหนึ่งฉบับ ไม่ว่าสัญญาฉบับ
ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปีหรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 
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การให้ความยินยอม 

 9. ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม  

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

 12. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 1 (หนึ ่ง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้อง
ชำระเงินกู ้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี ้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ภายในวันที ่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง 
จากวันที ่ผู ้ก ู ้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งให้พ้นสภาพการเป็น นักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี สำหรับการชำระเงิน
กู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู ้กู ้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนด ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  
หรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราดังต่อไปนี้ 

 ก. ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

 ข. ร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

        โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั ้งนี ้ การคิดดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่           
5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

                        ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  
งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ร้อยละของเงินต้นที่ต้องชำระ 4.0 
(สี่) 

5.0 
(ห้า) 

7.0 
(เจ็ด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

14.0 
(สิบ
สี่) 
 

15.0 
(สิบ
ห้า) 

 

       นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้  
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      13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานะการ
เป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน               
และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย                 
หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหักไม่ครบจำนวนหนี้ที่
จะต้องชำระในปีนั ้น ผู ้กู ้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน                      
ข้อ 13. (2) ก หรือ ข แล้วแต่กรณี  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงิน            
ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

                       (2)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
หรือประโยชน์อื่นใดโดย 

  ก. ผู้กู ้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนด โดยธนาคาร                 
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี         
เงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้น
จะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชี
เพ่ือชำระหนี้  

  ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็น งวด ๆ รายปี และ         
ไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดค้างชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับใหแ้ก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีหรือตาม
อัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น       
และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ใหกู้้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู ้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชี เงินฝากของ                
ผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น              
ที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้                 
การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที ่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี ่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน                
ทุกประการ 

 ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่ 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย หรือประโยชน์อื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิ
กู ้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ยืม                
โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา              
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู ้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื ่นใดตามข้อ 12.                 
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ             
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  

ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู ้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอด
แล้วและยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู ้ยืม         
เพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย           
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึ กษา           
หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน 

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 

ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 

  

สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                             ระดับ  .........................................  

วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหว่าง 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ….................…… หมู่ที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท.์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................ 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” 

 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ  “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผู้ปกครอง” คือ  

 นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................ อายุ ….(....)...ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….....................….......
หมู่ที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์……….......…............… โทรศัพท์มือถือ.............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ โดยคู่สัญญาจึงได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักฐานการกู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 4 เงินกู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา         
และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินทีศ่ึกษาในสาขาวิชาทีเ่รียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ โดยคู่สัญญา
ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินตกลงกู้ยืมเงิน เพ่ือนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษา 
อยู่ และจะจ่ายเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเป็นรายเดือน  
ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้าง          
ความเป็นเลิศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด และผู้ให้กู้ยืมหรือธนาคารหรือ
นิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้กู ้ยืมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้กู ้ยืมเงินจะต้อง ลงลายมือชื ่อหรือลายมือชื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าวทุกภาคการศึกษา นับแต่วันทีเ่ร่ิมกู้ยืมเงินจนกระทั่ง
ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าวเป็น
หลักฐานในการกู้ยืมเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

                                                                                              
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 3. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 (หนึ่ง) ปี ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 (สอง) ปี         
ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ วงเงินการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ผู้กู้ยืมเงินต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้ไปจากผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเล่อ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินด้วยตนเอง 

 4. เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู ้กู ้ยืมเงินได้เข้าศึกษา และ/หรือได้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู ้ยืมเงินตามที่ได้แจ้งไว้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมในแต่ละคร้ัง            
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลงกู้ยืมไว ้

หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 

 5. ถ้าผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว  

 เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงานนั้น 
พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ ให้กู ้ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดทราบเป็น หนังสือหรือ
ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างดังกล่าวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ 
ซึ่งผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่               
ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยทีผู้่กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 6. การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  
ก่อนวันทำสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด 
หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 7. ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้กู้ยืมเงินนำเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้กู้ยืมจากผู้ให้กู้ยืมก่อนปี
การศึกษา 2549 มาแล้วท้ังหมด รวมท้ังค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระ
เงินคืนที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  จากกองทุน 
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั้งหมด มารวมเป็นหนี้เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้ให้กู้ยืม พร้อมทั้งยินยอม
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญานี้ทุกประการ 

 8. ในกรณีที ่ผู ้กู ้ยืมเงินเคยทำสัญญากู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษามากกว่าหนึ ่งฉบับ  ไม่ว่าสัญญา          
ฉบับดังกล่าวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็นรายปี หรือรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกู้ยืมเป็น
รายปี และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญานี้ทุกประการ 
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การให้ความยินยอม 

 9. ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้ผู ้ให้กู ้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกร้องขอ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืม
คืนผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือที่อยู่
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม 

 10. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้จัดทำขึ้น
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถ่าย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ข้อความในสัญญานี้ขัดแย้งกัน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืม คำวินิจฉัยของผู้ให้กู้ยืมให้ถือเป็นที่สุด และผู้กู้ยืมเงิน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด 

 12.  เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เป็นระยะเวลา 1 (หนึ ่ง) ปี ผู ้กู ้ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวน หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมคืนได้ทั้งจำนวน ผู้ให้กู้ยืมอาจให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระเงิน กู้ยืม 
เป็นงวด ๆ รายปี โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้อง
ชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินต้นไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก 
ภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืน
ในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงนิกู้ 
หรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราดังต่อไปนี้ 

   ก. ร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

   ข. ร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี 

   โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ให้คิด
ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว 

   ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  

 งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ร้อยละของเงินต้นที่ต้องชำระ 4.0 
(สี่) 

5.0 
(ห้า) 

7.0 
(เจ็ด) 

9.0 
(เก้า) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

14.0 
(สิบ
สี่) 

15.0 
(สิบ
ห้า) 

 

  นอกจากการชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกซึ่งต้องชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ผู้กู้ยืมอาจแบ่ง
ชำระเงินกู้ยืมในแต่ละงวดเป็นรายเดือนก็ได้  
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 13. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้หรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวสามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้อง
แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้กู้ยืมเงินทำงานด้วย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน และยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จำนวนเงินที่ถูกหัก
ไม่ครบจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระในปีนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี ตามช่องทางท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 13. (2) ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี  

  หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดสัญญานี้ในข้อสาระสำคัญ ซึ่งผู้ให้กู้ยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับ
แจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 (2)  กรณีผู้กู้ยืมเงินทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงินได้ หรือกรณีผู ้กู ้ยืมเงินไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้ผู ้กู ้ยืมเงินชำระเงินต้นและ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด โดย 

  ก. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ณ ธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด โดยธนาคารจะออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้กู้ยืมเงินอาจให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งบัญชี          
เงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์
ให้หักบัญชีเพ่ือชำระหนี้  

  ข. ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด ณ ช่องทางอื่นที่ผู้ให้กู้ยืม
กำหนด 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ยืมผิดไปจากข้อตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชำระหนี้
ตามข้อ 12. การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทำให้ผู้กู ้ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชำระหนี้เป็น งวด ๆ รายปี  
และไม่เป็นเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินจะยกขึ้นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที่จะต้องเรียกเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใด
ค้างชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

 14. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนผู้ให้กู้ยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 7.5  
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปีหรือตามอัตราที่ผู้ให้กู้ยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินต้นในงวดที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้กู้ยืม
เงินชำระหนี้เสร็จสิ้น และผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่กับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันได้แก่ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องเป็นเลขบัญชีเดียวกันกับที่           
ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตือน 
เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถ่ถอนทรัพย์ที่ยึด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เพ่ือให้ได้รับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาทบรวมกับ 
เงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินค้างชำระอยู่  

 

 

 

 



257 

 

5/6 

การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 
หรือประโยชน์อื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังว่า 
ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับ
ผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามข้อ 12. 

 16. ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับแล้วทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา           
ที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา 

 17. ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกู้ยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนผู้ให้กู้ยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ใหกู้้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื่นใดตาม
ข้อ 12. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผู้ให้กู้ยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามข้อ 15. หรือข้อ 16. หรือกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินกู้ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ผู้กู ้ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ผู ้ให้กู ้ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผู้ให้กู้ยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผู้กู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน การส่งหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืมเงิน ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงิน  
ไม่ว่าผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของผู้กู้ยืมเงินจะได้รับหนังสือคำบอกกล่าวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้
หรือไม่ก็ตาม  

ส่วนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 20. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศที่ผู้กู้ยืมเงินได้ทำไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมโดยตลอดแล้ว 
และยินยอมให้ผู ้กู ้ยืมเงินเข้าทำสัญญา รวมทั ้ง ได้ทราบและเข้าใจข้อความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู ้ยืมกองทุนเงินให้กู ้ยืม             
เพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย        
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซ่ึงผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาต้ังแต่เร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือ
เลิกการศึกษาซ่ึงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน  

 21. ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้กู้ยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน  
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6/6 

 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู ่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผู้กู้ยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม /ผู้ปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม /ผู้ปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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         1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ...)……………………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………   
ออกให้เมื่อวันที่ .............. .........................หมดอายุวันที่. ..................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายนี้              
ที่อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน/ที่สามารถติดต่อได้เลขที่ …..…...............… หมู่ที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน ……………..............……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหัสไปรษณีย์ ……………………….. 
โทรศัพท์ .………………………………… โทรศัพท์มือถือ ........................................ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ............................................  
ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ตามสัญญาเลขท่ี ………............................................ วันท่ีทำสัญญา ………... เดือน ……….…….….…… พ.ศ. …………... ภาคเรียนท่ี ….......… 

2. ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      มัธยมศึกษาตอนปลาย      ปวช. ปี....      ปวท./ปวส. ปี….      อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปี….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ปี ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ให้กู้ยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปีการศึกษา 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
(ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(ค่าครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) 
เดือนละ.......................บาท (.....................) เป็นเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (.................................... ................................................................) 

 3. ข้าพเจ้า ในฐานะผู้กู้ยืมเงิน ขอให้ความยินยอมต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจ่ายค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมให้ผู ้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน  
ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ 
  3.3 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
  3.4 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ผู้ให้กู้ยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
และผู้หนึ่งผู้ใดที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
หรือที่อยู่ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผู้ให้กู้ยืมนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 

 4. ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ยืมเงินจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนงัสือนี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ 

 ลงช่ือ                                           ผู้กู้ยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
  (                                         )  
 

        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
 (                                         ) (                                         )                        
 

0 

0 

0 

0 0 0 

ตัวอย่าง แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
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         1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ...)……………………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน…………………………………….. 
ออกให้เมื่อวันท่ี .......................................หมดอายุวันท่ี...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายนี้              
ที่อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน/ทีส่ามารถตดิต่อได้เลขท่ี …..…...............… หมู่ที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน ……………........................……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหสัไปรษณยี์ ……………………..…….. 
โทรศัพท์ .………………………………………… โทรศัพท์มือถือ ..................................... ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
............................................. ไดล้งนามในสัญญากูย้ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาทีศ่ึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลติกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ                                                                                                       
ตามสญัญาเลขท่ี ………...................................... วันท่ีทำสญัญา ………. เดือน ……….……. พ.ศ. ……… ภาคเรยีนที่ ….. 

2. ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      ปวช. ปี....      ปวท./ปวส. ปี….      อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปี….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ปี ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ให้กู้ยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปีการศึกษา 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
(ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(ค่าครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) 
เดือนละ.......................บาท (.....................) เป็นเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (....................................................................................................) 

 3. ข้าพเจ้า ในฐานะผู้กู้ยืมเงิน ขอให้ความยินยอมต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจ่ายค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมให้ผู ้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน  
ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ 
  3.3 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
  3.4 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ผู้ให้กู้ยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
และผู้หนึ่งผู้ใดที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
หรือที่อยู่ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผู้ให้กู้ยืมนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 

 4. ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ยืมเงินจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ 

  ลงช่ือ                                           ผู้กู้ยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
  (                                         )  
 

        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
 (                                         ) (                                         )                        

 

0 

0 

0 

0 0 

ตัวอย่าง แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลัก  

ซึ่งมีความชดัเจนของการผลติกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จา่ยที่เกีย่วเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ใช้สำหรบัปีการศึกษา 2564 

 

(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) 
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         1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ...)…………………………………………….… เลขบัตรประจำตัวประชาชน……………………………………. 
ออกให้เมื่อวันท่ี .......................................หมดอายุวันท่ี...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายนี้              
ที่อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน/ทีส่ามารถตดิต่อได้เลขท่ี …..…...............… หมู่ที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน ……………........................……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหสัไปรษณยี์ ……………………..…….. 
โทรศัพท์ .……………………………………… โทรศัพท์มือถือ ................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) .................................................. 
ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ึกษาใน
สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ                                                                                                              
ตามสญัญาเลขท่ี ………............................................ วันที่ทำสัญญา ………... เดือน ……….…….….…… พ.ศ. …………... ภาคเรียนที ่….......… 

2. ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      ปวช. ปี....      ปวท./ปวส. ปี….      อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปี….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ปี ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ให้กู้ยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปีการศึกษา 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
(ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(ค่าครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) 
เดือนละ.......................บาท (.....................) เป็นเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (....................................................................................................) 

 3. ข้าพเจ้า ในฐานะผู้กู้ยืมเงิน ขอให้ความยินยอมต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจ่ายค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมให้ผู ้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน 
ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ 
  3.3 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
  3.4 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ผู้ให้กู้ยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
และผู้หนึ่งผู้ใดที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
หรือที่อยู่ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผู้ให้กู้ยืมนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 

 4. ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ยืมเงินจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนงัสือนี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ 

 ลงช่ือ                                           ผู้กู้ยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
  (                                         )  
 

        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
 (                                         ) (                                         )                        
 

0 

0 

0 

0 0 

ตัวอย่าง แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
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        1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ...)………………………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน…………………………………… 
ออกให้เมื่อวันท่ี .......................................หมดอายุวันท่ี...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายนี้              
ที่อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน/ทีส่ามารถตดิต่อได้เลขท่ี …..…...............… หมู่ที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน …………….......................……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหสัไปรษณยี์ ………………...……….. 
โทรศัพท์ .……………………………………… โทรศัพท์มือถือ ........................... ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-mail)…………………….…………..................
ได้ลงนามในสัญญากู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษาทีเ่รียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ                                                                                                                                          
ตามสญัญาเลขท่ี ………................................. วันท่ีทำสัญญา ………... เดือน ……….…….….…… พ.ศ. …………... ภาคเรียนท่ี ….......… 

2. ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      ประกาศนียบัตรบัณฑิต      ปริญญาโท ปี….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ปี ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ให้กู้ยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ  
(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปีการศึกษา 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
(ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(ค่าครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) 
เดือนละ.......................บาท (.....................) เป็นเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (....................................................................................................) 

 3. ข้าพเจ้า ในฐานะผู้กู้ยืมเงิน ขอให้ความยินยอมต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจ่ายค่าครองชีพเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมให้ผู ้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน 
ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบ 
  3.3 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืม ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
  3.4 ยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ผู้ให้กู้ยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
และผู้หนึ่งผู้ใดที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
หรือที่อยู่ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผู้ให้กู้ยืมนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 

 4. ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ยืมเงินจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ 

 ลงช่ือ                                           ผู้กู้ยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
  (                                         )  
 

        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 

        (                                         )        (                                         )                        
 
 

0 

0 

0 

0 

ตัวอย่าง แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ใช้สำหรับปีการศึกษา 2564 
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หนังสือแสดงตนในการช าระหนี ้ 
 

เรียน ผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืม                บมจ.ธนาคารกรุงไทย             ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ท าท่ี                                                                                                         
วนัท่ี         เดือน     พ.ศ.   

 
 

1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)                                              เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   ท่ีอยูเ่ลขท่ี                           
 หมู่ท่ี     ตรอก/ซอย    ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
 จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์              โทรศพัท ์  เกิดวนัท่ี            เดือน                   พ.ศ.  
 เป็นผูกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา                                                       
2. ปัจจุบนัขา้พเจา้ก าลงัศึกษาระดบั        ชั้นปี              ช่ือสถานศึกษา                                   จงัหวดั   
3. ขา้พเจา้ไดส้ าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดบั       ชั้นปี              ช่ือสถานศึกษา                                   จงัหวดั   
 เม่ือเดือน                          พ.ศ.   
4. ปัจจุบนัขา้พเจา้ประกอบอาชีพ                              ต าแหน่ง                              รายไดต้่อเดือนละ                                บาท 

 ช่ือสถานท่ีท างาน       ท่ีตั้งเลขท่ี      
                                  รหสัไปรษณีย ์    โทร     
5. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อแสดงตนในการช าระหน้ี  โดยจะช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้ไดกู้ยื้มให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาทุก 
      ประการ  และยินยอมให้ผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืมหกัเงินในบญัชีออมทรัพยจ์าก 
                       บมจ.ธนาคารกรุงไทย                    เลขท่ี       
      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   เลขท่ี       
 
6. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืมท าตามค าส่ังของกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา ให้หกัเงินออกจากบญัชีเงิน  
      ฝากออมทรัพยข์องขา้พเจา้ดงักล่าว  ตามจ านวนท่ีแจง้ให้หกัเพ่ือช าระหน้ี  และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่างๆ และถือว่า 
      ขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูยื้มเงินกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษาของขา้พเจา้ 
  

ขา้พเจา้ไดรั้บคู่ฉบบัหนงัสือแจง้การยกเลิกการกูย้ืมเงิน 
และขอช าระหน้ีเรียบร้อยแลว้ 
ลงช่ือผูกู้ ้                                                                      
วนัท่ี         เดือน     พ.ศ.   

 
ลงช่ือผูกู้ ้                                                                                                                               
            (                                                        ) 

 
 

ส าหรับผูกู้ก้รอกและลงนาม 

กยศ. 201 



แบบคําขอการผ�อนผันการชําระเงินคืนกองทุน 
ทําท่ี      

วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   
เรียน     ผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยมื          บมจ.ธนาคารกรุงไทย     ธนาคารอิสลามแห&งประเทศไทย 

1. ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     
� ท่ีอยู&ตามทะเบียนบ�าน เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร      

ห�องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย4   E-Mail          

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร      
ห�องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย4   โทรศัพท4 (บ�าน)   โทรศัพท4 (มือถือ)     

2. ป;จจุบันข�าพเจ�าประกอบอาชีพ   ตําแหน&ง    รายได�เดือนละ       บาท 
ช่ือสถานท่ีทํางาน       ท่ีตั้งเลขท่ี   หมู&ท่ี   
หมู&บ�าน/อาคาร    ช้ัน ตรอก/ซอย   ถนน    
ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย4   โทรศัพท4 (ท่ีทํางาน)     ต&อ    

3. ข�าพเจ�ามีความประสงค4ขอผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุน โดยการขอผ&อนผันครั้งน้ีเป@นครั้งท่ี  เน่ืองจาก 
  3.1 เป@นผู�ไม&มีรายได� 

  3.2 เป@นผู�มีรายได�ไม&เกิน 8,008 บาท/เดือน  
3.3 เป@นผู�ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงภัยจากสงคราม หรือจลาจล     
ซึ่งทรัพย4สินได�รับความเสียหายอย&างรุนแรง  
3.4 เป@นผู�มีรายได�ถดถอย หรือมีความจําเป@นต�องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปGวย หรือพิการ 
3.5 เหตุอ่ืนใดท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดให�เป@นรายบุคคลตามความเหมาะสม 

4. การผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุน ผู�กู�ยืมเงินจะต�องเป@นผู�ท่ีครบกําหนดชําระหน้ีและไม&เป@นผู�ผดินัดชําระหน้ีตามสัญญากู�ยืมเงิน 
โดยต�องยื่นขอผ&อนผันไม&น�อยกว&า 60 วัน ก&อนครบกําหนดชําระหน้ี  

5. สําหรับข�อ 3.1-3.3 ให�ผ&อนผันได�ไม&เกิน 2 คราว ๆ  ละไม&เกิน 1 ปK รวมแล�วไม&เกิน 2 ปK นับจากวันท่ีได�รับอนุมัติ  
    สําหรับข�อ 3.4 เมื่อผู�กู�ยืมเงินได�รับการอนุมัติให�ผ&อนผันแล�ว ผู�กู�ยืมเงินจะต�องทําบันทึกข�อตกลงต&อท�ายสัญญากู�ยืมเงินกับกองทุน

ต&อไป ซึ่งบันทึกข�อตกลงดังกล&าวถือเป@นส&วนหน่ึงของสัญญากู�ยืมเงิน จะต�องมีลายมือช่ือผู�คํ้าประกันให�ความยินยอมให�ผ&อนผัน
โดยผู�กู�ยืมเงินยอมรับเง่ือนไขใหม&ท่ีได�รับการผ&อนผันให�ขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ4ท่ีกองทุนกําหนดในการชําระเงินคืน
กองทุน โดยให�ผู�กู�ยืมเงินชําระหน้ีเป@นรายเดือน หากผู�กู�ยืมเงินผิดนัดชําระหน้ีตามบันทึกข�อตกลงในเดือนใดเดือนหน่ึง             
ให�การขยายระยะเวลาน้ันเป@นอันสิ้นผล ผู�กู�ยืมเงินต�องชําระหน้ีให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญากู�ยืมเงินเดิม และต�องเสีย
เบ้ียปรับและค&าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชําระหน้ีในอัตราร�อยละ 1.5 ต&อเดือน ของจํานวนเงินท่ีค�างชําระตลอดระยะเวลาท่ีผิดนัด 

ลงช่ือ     (ผู�กู�ยืมเงิน) 
       (     ) 

หมายเหตุ : 1) ต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�กู�ยืมเงินและผู�คํ้าประกนัทุกราย โดยให�ผู�กู�ยืมเงินและผู�คํ้าประกัน   
ทุกรายลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง หากผู�คํ้าประกันเสียชีวิตให�ใช�สําเนาใบมรณบัตรแทน โดยผู�กู�ยืมเงินลงนามรับรองสําเนา
ถูกต�องในสําเนาใบมรณบัตรนั้น 

   2) ผู�คํ้าประกันทุกรายต�องลงนามในเอกสาร หากไม�ลงนามหรือลงนามไม�ครบทุกราย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์      
ไม�พิจารณาการย่ืนขอผ�อนผันการชําระเงินคืนกองทุน 

สําหรับผู้กู้ ยืมเงินและผู้ คํ �าประกนักรอกและลงนาม 

กยศ/กรอ. ���/ � 

suprapolp
Text Box
266



2 

 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 1 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 2 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 3 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 

ผู�คํ้าประกัน คนท่ี 4 
      ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว)    เลขบัตรประจําตัวประชาชน     

� ท่ีอยู&ป;จจุบันท่ีติดต&อได� เลขท่ี  หมู&ท่ี หมู&บ�าน/อาคาร   ห�องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย4    
โทรศัพท4 (บ�าน)        โทรศัพท4 (มือถือ)   E-Mail     
ซึ่งเป@นผู�ค้ําประกันของ (นาย/นาง/นางสาว)          
ตกลงยินยอมด�วยกับการผ&อนผันการชําระเงินคืนกองทุนดังกล&าว 

ลงช่ือ     (ผู�ค้ําประกัน) 
       (     ) 
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หนังสือรับรองผู�กู�ยืมเงิน 
ทําท่ี      

วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว)                    ได� ทํ าสัญญากู� ยืมเงินจากกองทุนเงินให� กู� ยื มเพ่ือการศึกษา             
และถึงกําหนดชําระหน้ีคืนตามสัญญาแล�ว แต-เน่ืองจากมีเหตุบางประการทําให�ผู�กู�ยืมเงินยังไม-สามารถชําระหน้ีคืนได�ตามกําหนด      
ซึ่งผู�กู�ยืมเงินมีความประสงค2ขอให�กองทุนพิจารณาคําขอผ-อนผันการชําระเงินคืนกองทุน 

ข� าพ เจ� า                                              อายุ       ป5  ตําแหน- ง                                             

สถาน ท่ี ทํางาน                                                                โทรศัพท2 (มือถือ)             

ท่ีอยู-สถานท่ีทํางาน เลขท่ี   หมู-ท่ี       หมู-บ�าน/อาคาร    ช้ัน  
ตรอก/ซอย     ถนน        
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย2  E-Mail     โทรศัพท2 (ท่ีทํางาน)        ต-อ   

 ขอรับรองว-า (นาย/นาง/นางสาว)                                         มี เหตุผล อันสมควรได� รั บ   
การพิจารณาคําขอผ-อนผันการชําระเงินคืนกองทุนด�วยเหตุ ดังน้ี                
  เป>นผู�ไม-มีรายได� โดยป?จจุบันผู�กู�ยืมเงินยังมิได�ประกอบอาชีพใดๆ และไม-มีรายได�จากแหล-งอ่ืนใด 

  เป>นผู�มีรายได�ไม-เกิน 8,008 บาท/เดือน ป?จจุบันผู�กู�ยืมเงินประกอบอาชีพ                                        
                     รายได�                  บาท/เดือน สถานท่ีทํางาน                                          
   ท่ีอยู-ท่ีทํางาน                   โทรศัพท2 (ท่ีทํางาน)     ต-อ   

เป>นผู�ประสบภัยพิบัติจาก         อัคคีภัย          อุทกภัย         วาตภัย          ภัยจากสงคราม         จลาจล               
        ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ คือ                                   ซึ่งทรัพย2สินได�รับความเสียหายอย-างรุนแรง  
เป>นผู�มี        รายได�ถดถอย        มีความจําเป>นต�องดูแลบุคคลในครอบครัว (เลือกใช�สิทธ์ิได�ข�อใดข�อหน่ึง) 
ซึ่ง       ชราภาพ   ราย         ปFวย   ราย         พิการ  ราย (เลือกใช�สิทธ์ิ
ได�มากกว-าหน่ึงข�อตามข�อเท็จจริง) 
โดยบุคคลดังกล-าวท่ีผู�กู�ยืมเงินต�องดูแล มีความสัมพันธ2กับผู�กู�ยืมเงินในสถานะคือ     
(ระบุได�มากกว-าหน่ึงบุคคลหน่ึงสถานะตามข�อเท็จจริง)                       
เหตุอ่ืนใดท่ีคณะอนุกรรมการกําหนดให�เป>นรายบุคคลตามความเหมาะสม 

ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว-า ข�อความดังกล-าวข�างต�นเป>นความจริง หากปรากฏภายหลังว-าได�มีการรับรองข�อความ   
อันเป>นเท็จ ข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชอบต-อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก-กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

ลงช่ือ      (ผู�รับรอง) 
                                                             ช่ือตัวบรรจง  (      ) 
                                                                ตําแหน-ง             
 
หมายเหตุ : 1) กรณีท่ีรับรองโดยหน�วยงานของรัฐ จะต�องประทับตราของหน�วยงานของรัฐนัน้ลงในหนังสือรับรองผู�กู�ยืมฉบับนี้มาด�วย  
  2) กรณีท่ีรับรองโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จะต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐพร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�องมาด�วย 
 
 
 

สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐกรอกและลงนาม 

กยศ./กรอ  !"/#  
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3) การรับรองนี้จะมีผลใช�เพ่ือขอผ�อนผันได� โดยผู�รับรองต�องเป2นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตร

ประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” หมายความว�า  

(1) ข�าราชการการเมืองตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการการเมือง 

(2) ข�าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร 

(3) ข�าราชการครตูามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการคร ู

(4) ข�าราชการตํารวจตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการตํารวจ 

(5) ข�าราชการทหารตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร 

(6) ข�าราชการฝFายตลุาการตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการฝFายตลุาการ 

(7) ข�าราชการฝFายรัฐสภาตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการฝFายรัฐสภา 

(8) ข�าราชการฝFายอัยการตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการฝFายอัยการ 

(9) ข�าราชการพลเรือนตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 

(10) ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั 

(11) สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

(12) สมาชิกสภาท�องถ่ินและหรือผู�บรหิารท�องถ่ิน ตามกฎหมายว-าด�วยองค2การบริหารส-วนจังหวัด กฎหมาย   

ว-าด�วยเทศบาล กฎหมายว-าด�วยสขุาภิบาล กฎหมายว-าด�วยสภาตําบลและองค2การบริหารส-วนตําบล    

และกฎหมายว-าด�วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(13) ข�าราชการหรือพนักงานองค2การบริหารส-วนท�องถ่ิน ตามกฎหมายว-าด�วยองค2การบริหารส-วนจังหวัด 

กฎหมายว-าด�วยเทศบาล กฎหมายว-าด�วยสุขาภิบาล กฎหมายว-าด�วยสภาตําบลและองค2การบริหารส-วน

ตําบล และกฎหมายว-าด�วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(14) กํานัน ผู�ใหญ-บ�าน แพทย2ประจําตาํบล สารวัตรกํานัน และผู�ช-วยผู�ใหญ-บ�าน 

(15) เจ�าหน�าท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค2การของรัฐ หรือองค2การมหาชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญตัิ

หรือพระราชกฤษฎีกา 

(16) ข�าราชการ พนักงาน หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�เป>นเจ�าหน�าท่ีของรัฐตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

“เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับบําเหน็จบํานาญ” หมายความว-า เจ�าหน�าท่ีของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ�นจาก

ตําแหน-งโดยมีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว-าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กฎหมายว-าด�วย

กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กฎหมายว-าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส-วนท�องถ่ิน และกฎหมาย

ว-าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอ่ืนใดอันเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญ     

ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

4) หนังสือรับรองผู�กู�ยืมเงินฉบับนี้ให�มีผลใช�ได�ไม�เกิน 1 ป; นับแต�วันท่ีผู�กู�ยืมเงินได�รับการอนุมัติให�ผ�อนผันการ     

ชําระเงินคืนกองทุน 
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แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 

 ทำที่.................................................................... 
                                                                                                                                 วันที่...........เดอืน...........................พ.ศ............... 

เรียน   ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา      

 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ........................................เลขประจำตัวประชาชน     
➢ ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  เลขที่........................................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน......................... 

ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................. 
➢ ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได้  เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................ถนน.........................

ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................. 
E-mail………………………………………………….หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ........................................................... 
2. ข้าพเจ้าได้ทำสัญญากูย้ืมเงินลักษณะที่......... ไว้กับกองทุนฯ ในระดับการศึกษาล่าสุด/ครั้งสดุท้าย เมื่อปีการศึกษา...............
สญัญาเลขที่........................................................................................................................ 
3. ข้าพเจ้าขอรายงานสถานภาพการศึกษา ภายในกำหนดเวลาที่กองทุนฯ ประกาศกำหนด ดังนี้ 

ปกีารศึกษา 25..........ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษา.............................................จังหวัด.......................... 
เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา.............................................ระดับการศึกษา        มัธยมปลาย        ปวช.         ปวท./ปวส. 
      อนุปริญญา/ปริญญาตรี        อ่ืนๆ (ระบุ)......................................ชั้นปีที่.................  
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่รับรองจากสถานศึกษาว่ามีสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และกำลังศึกษาอยู่จริง ดังนี้  
                      หนังสือ/ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
             เอกสาร/หลักฐานอ่ืน (ระบุ)..................................................................... 
5. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงชื่อผู้กู้ยืมเงิน............................................................ 
                   (...........................................................) 

 

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง 

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา (ถ้ามี) 

ลงชื่อ............................................................. 
      (............................................................) 
ตำแหน่ง........................................................ 

หมายเหตุ 
ใช้ในกรณีทีผู้่กู้ยืมเงินไม่ได้ถูกรายงานสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าทีร่ายงานสถานภาพการเป็นนักเรียน 

หรือนักศึกษาทุกปีที่ยังศึกษาอยู่ไม่ว่าในปีนั้นๆ จะได้กู้ยืมเงินหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้เลิกการศึกษา         
แต่ไม่ได้กู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือกรณีอื่น ซ่ึงหากไม่รายงานสถานภาพ
การศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จะถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้สำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว และจะต้องเร่ิมต้นชำระหนี้งวดแรก
นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กองทุนกำหนด 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินกรอกให้สถานศึกษารับรอง 
กยศ. 204 

สำหรับผู้กู้ยืมเงิน 

สำหรับสถานศึกษารับรอง 
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ส ำหรับสถำนศึกษำน ำส่งคืน 
กยศ. 205 
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ส ำหรับสถำนศึกษำน ำส่งคืน 
กยศ. 205 
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278 
 

 

ชื่อสถานศึกษา……………………………………………… 

รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจำ ปี สิ้นสุดวันที…่………………………………..……… 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร………………………….……………. 
 
เงินคงเหลือยกมา         xxx 

บวก เงินรับจากกองทุน       xxx 
ดอกเบี้ยรับ        xxx   xxx 
          xxx 
หัก  รายจ่าย 
 ค่า…………       xxx 
 ค่า………..       xxx 
 ค่า………..       xxx   xxx 

เงินคงเหลือยกไป         xxx 
 
 
 
เรียน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา……………………………………………ขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น มาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………..…………… 
              (…………………………………………….) 
      ตำแหน่ง…………………………………………… 
      วันที่…………../…………….………./………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยศ.301 
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 (ชื่อสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        ชื่อ ............................ นามสกุล ...................................  
        คณะ.............................................. ชั้นปีที่ ................... 

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ 

ภาคเรียนที่ .............. ปีการศึกษา .............. 
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